
 

 

 

 

รายงานการศึกษา 

เรื่อง 

การกระท าทางปกครอง 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นายจิตรกร   จะตุเทน 

นิติกรปฏิบัติการ 

กองกฎหมายและคดี  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการทดลอง 

การปฏิบัติราชการของกองกฎหมายและคด ี

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 



 

 

ค าน า 
 
 การกระท าทางปกครอง คือ ผลิตผลของการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐ               
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการกระท าการเพ่ือที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ โดยการกระท าทางปกครองในแดนของกฎหมายมหาชนจะแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ นิติกรรมทางปกครอง และปฏิบัติการทางปกครอง ในประเทศไทยได้มีกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายกลางที่ใช้ในควบคุมการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทางปกครองเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในประเทศ ที่อาจถูกกระทบสิทธิจากการ
กระท าทางปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครองที่ว่า องค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท า
การใดได้จะต้องมีกฎหมายให้อ านาจและจะต้องกระท าภายในขอบเขตที่กฎหมายนั้นๆ ได้ให้อ านาจไว้            
ถ้าการใดไม่มีกฎหมายให้อ านาจก็ไม่สามารถกระท าได้ 
  ในรายงานฉบับนี้จะเน้นไปที่กระท าทางปกครองชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ค าสั่งทางปกครอง” ซึ่งเป็น
รูปแบบของการกระท าทางปกครองที่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้มากที่สุด และมีผลกระทบต่อ
สิทธิของประชาชนมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งผู้จัดท าได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือต่างๆ 
เกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง ที่มีผู้ทรงความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนได้เขียนไว้ หากรายงานฉบับนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้ และหากมีโอกาสจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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การกระท าทางปกครอง 

 

บทน า 

 ในการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการปกครองบรรลุผล เพ่ือประโยชน์       
ของสาธารณะ เจ้าหน้าที่จ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในทางกฎหมายที่จะใช้ด าเนินการ โดยปกติแล้วเครื่องมือ
ทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ใช้มักจะเป็นการสั่งการฝ่ายเดียว เช่น กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตให้น าอาหาร
จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่าย กระท าการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ย่อมมีอ านาจ        
เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการสั่งการฝ่ายเดียวท านองนี้ปรากฏ             
ในพระราชบัญญัติต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับการตาม
กฎหมายใด เจ้าหน้าที่ก็ย่อมสามารถใช้อ านาจสั่งการได้ตามทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ เหล่านั้น 

 บรรดาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ด าเนินการสั่งการนั้น ได้รับการตราขึ้นในห้วงเวลา   
ที่ต่างกันและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกค าสั่งบังคับ       
แก่ราษฎรเอาไว้ไม่เหมือนกัน พระราชบัญญัติบางฉบับมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของราษฎร
ในกระบวนการจัดท าค าสั่ งของเจ้าหน้าที่ได้ ในขณะที่พระราชบัญญัติบางฉบับก าหนดเฉพาะอ านาจ            
ของเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่ได้ก าหนดให้หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของราษฎรไว้เท้าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้        
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขึ้นเพ่ือให้เป็นกฎหมายกลาง     
ส าหรับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือใช้บังคับแก่ราษฎร  

 

แนวคิด 

 การศึกษาเรื่องการกระท าทางปกครองนั้น ก่อนอื่นจะต้องท าความเข้าใจก่อนว่า มีลักษณะกฎหมายที่
ก าหนด “รูปแบบ” ( form ) และ “ขั้นตอน” ( procedure ) ของการปฏิบัติหน้าที่ ราชการอันเป็น           
“การกระท าทางปกครอง” ซึ่งการกระท าทางปกครองย่อมจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายปกครอง
ทั้งหลาย และกฎหมายปกครองเป็นสาขาหนึ่งของ “กฎหมายมหาชน” ( Public Law ) 

  ดังนั้น ความรู้ พ้ืนฐานทางทฤษฎีรวมทั้งแนวความคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน               
และ “หลักกฎหมาย” อันได้แก่หลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครอง จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐานเหล่านี้เสียก่อน การรู้แต่เพียงบทบัญญัติของกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง อาจท าให้การใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนและมี 
“นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน” โดยเฉพาะ เป็นไปอย่างไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายหรือไม่เข้าใจวัตถุที่ประสงค์ของ
กฎหมาย ในบางกรณีอาจท าให้กลายเป็นอุปสรรคและมีผลกระทบถึงการบรรลุผลส าเร็จของการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้  

กิจกรรม... 



 

 

 กิจกรรมของฝ่ายปกครองเป็นการกระท าที่มีความละเอียดอ่อนและต้องการความอ่อนตัว เพราะเหตุ
ว่าการกระท าทางปกครองเป็นการใช้อ านาจรัฐเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายโดยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณห์รือเหมาะสมกับเรื่องแต่ละเรื่อง  

 การจัดท าหรือการด าเนินกิจกรรมทางปกครองทุกประเภทของฝ่ายปกครองในแนวความคิดของ      
“รัฐเสรีนิยม” ( Liberal State ) นั้น “ฝ่ายปกครอง” คือ องค์กรใช้อ านาจรัฐฝ่ายปกครอง ซึ่งการใช้อ านาจรัฐ
ดังกล่าวมี “เอกสิทธิ์ทางปกครอง” เหนือพลเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองในฐานะเป็น “เอกชน” ทั้งนี้เพราะ
เหตุผลคือ ฝ่ายปกครองนั้นเป็นองค์กรผู้จัดท าหรือด าเนินกิจกรรมทางปกครองเพ่ือ “ประโยชน์สาธารณะ”     
( Public Interest ) อันเป็นการจัดท ากิจกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็น
ส่วนรวม อุดมคติตามแนวความคิดเสรีนิยม ( Liberalism ) ในทางการเมือง นั้น คือ “การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเอกชน” ดังนั้น การใช้อ านาจรัฐขององค์กรใช้อ านาจรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น “องค์กรใช้
อ านาจรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ” “องค์กรใช้อ านาจรัฐฝ่ายบริหาร” หรือ “องค์กรใช้อ านาจรัฐฝ่ายตุลาการ” รวมทั้ง 
“องค์กรใช้อ านาจรัฐฝ่ายปกครอง” ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งหรือเป็นการใช้อ านาจรัฐในอีกสถานะหนึ่งของฝ่าย
บริหาร ย่อมจะต้องอยู่ภายใต้ “หลักความชอบด้วยกฎหมาย” ( Principles of Legality ) ทั้งสิ้น 

 เหตุผลที่การกระท าทางปกครองซึ่งเป็นการใช้อ านาจรัฐจะต้องอยู่ภายใต้“หลักความชอบด้วย
กฎหมาย” ก็คือ เพ่ือป้องกันมิให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจรัฐตามอ าเภอใจและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
เอกชน ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนี้จะก าหนดรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด 

 ด้วยเหตุที่ “การกระท าทางปกครอง” ( Act of Administration ) ทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้ 
“หลักความชอบด้วยกฎหมาย” ดังนั้น การก าหนด “รูปแบบ” “ขั้นตอน” และ “วิธีการ” ในการใช้อ านาจรัฐ
ของฝ่ายปกครอง หรือที่เรียกว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” จึงถูกก าหนดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป
ก็คือ เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าทางปกครอง 
และเพ่ือให้มีแบบแผนทางกฎหมายในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจรัฐในฐานะฝ่ายปกครอง      
อันเป็นการก าหนดเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการนั้นเอง 

 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๕ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
หมายความว่า “การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ         
และรวมถึงการด าเนินการใดๆ ในทางปกครอง” 

 โดยนิยามความหมายข้างต้น เห็นได้ว่า ในเบื้องต้นการศึกษากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จะต้องมีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับหลายเรื่อง ที่ส าคัญคือ สาระส าคัญและลักษณะของ “การกระท าทาง
ปกครอง” “ค าสั่งทางปกครอง” “กฎ” “เจ้าหน้าที่” ผู้ตระเตรียมหรือจัดท ากฎและค าสั่งทางปกครอง         
และ “หลักกฎหมาย” ต่างๆ 

 

 

วิวัฒนาการ... 



 

 

วิวัฒนาการของค าสั่งทางปกครอง 

 ในประเทศเยอรมัน นิติกรรมทางปกครองเกิดขึ้นในปลายคริสต์วรรษที่ ๑๙ โดย Otto Mayer          
ได้ให้ลักษณะส าคัญของนิติกรรมทางปกครองว่า เป็นการแสดงออกซึ่งเจตนาหรือค าสั่งของฝ่ายปกครองที่ใช้
อ านาจเหนือประชาชน ในกรณีเฉพาะรายโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาปี ค.ศ. ๑๙๔๕ หลังจากสงครามโลก    
ครั้งที่ ๒ รัฐได้ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของประชาชนในการโต้แย้งสิทธิหรือใช้สิทธิทางศาลปกครอง             
ต่อนิติกรรมทางปกครองทุกประเภท อันเป็นแบบบอย่างในการร่างกฎหมาย หลังจากนั้น ได้มีการก าหนด
นิยามในค าสั่งทางปกครองไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปี ค.ศ. ๑๙๗๖ 

 ส าหรับประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา ไม่ได้มีการนิยามค าสั่ งทางปกครองไว้ในกฎหมายใด                 
ในขณะเดียวกันประชาชนอยู่ในฐานะไร้ซึ่งสิทธิ แนวการปฏิบัติของฝ่ายปกครองก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน        
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการชุดนี้ ได้น ากฎหมายวิธีพิจารณาเรื่อง     
ในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรมัน  ( Verwaltungsverfahrensgesetz vom ๒๔ 
Mai ๑๙๗๖) ที่มีความสมบูรณ์ทางทฤษฎีกฎหมาย และมีความกระชับที่สุดมาเป็นแนวทางในการยกร่าง      
และได้ยกร่างส าเร็จและเปลี่ยนชื่อเป็น ร่ างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ....             
และเพ่ือป้องกันไม่ให้สับสนว่าเป็นกฎหมายในการพิจาณาคดีชั้นศาล จึงน าเข้าสู่การพิจารณาขององค์กรที่
เกี่ยวข้องจนในท้ายที่สุดตราเป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยอมรับสถานะ
ของประชาชนว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในขอบเขตของกฎหมายมหาชน ขณะเดียวกันก็มีมาตรการในการควบคุมฝ่าย
ปกครองมิให้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจด้วย เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงมีการ ให้       
ค านิยามค าสั่งทางปกครองไว้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสาเหตุที่ใช้ค าว่า “ค าสั่งทาง
ปกครอง” แทนที่จะใช้ค าว่า “นิติกรรมทางปกครอง” ก็เนื่องมาจากว่าคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ประสงค์จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสับสนกับค าว่า “นิติกรรม” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงใช้ “ค าสั่งทางปกครอง” แทนค าว่า “นิติกรรมทางปกครอง” โดยให้เข้าใจว่ามีความหมายอย่าง
เดียวกัน 

 

นิยามและความหมายของค าสั่งทางปกครองในประเทศไทย 

 ในเบื้องต้นก่อนที่จะวินิจฉัยได้ว่า การกระท าทางปกครอง กรณีใดบ้างที่เป็นค าสั่งทางปกครอง จะต้อง
ท าความเข้าความหมายของ ค าสั่งทางปกครองเสียก่อน 

 “ค าสั่งทางปกครอง” จากค านิยามของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ สามารถสรุป ค าสั่งทางปกครองได้ดังนี้ 

  

 

“ค าสั่งทางปกครอง”... 



 

 

“ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า  

 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 (๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ลักษณะของ “ค าสั่งทางปกครอง” เป็นการสั่งการซึ่งได้แก่ ข้อความที่บังคับให้บุคคลกระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือห้ามมิให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง การอนุญาตให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ หรือ
การยืนยันสิทธิที่มีผลบังคับเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

 จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค าสั่งทางปกครองมีลักษณะเช่นเดียวกับ “กฎ” แต่ขาดคุณลักษณะ
ข้อใดข้อหนึ่งของกฎ คือ ไม่เป็นการบังคับทั่วไป แต่ใช่บังคับเฉพาะกรณี และไม่เป็นการบังคับแก่บุคคลทั่วไป 
แต่ใช่บังคับเฉพาะบุคคล 

 ค าสั่งทางปกครองที่ใช้กับบุคคลเฉพาะเรื่องและเฉพาะบุคคล แต่เป็นบุคคลหลายๆ คน ในคราว
เดียวกัน เรียกว่า Collective Decision ถือว่า เป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลเฉพาะเรื่องและเฉพาะบุคคล      
ไม่ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองทั่วไป เพราะ ค าว่า เฉพาะบุคคล รวมถึงกลุ่มบุคคลด้วย ซึ่งหมายถึง กลุ่มบุคคล
ที่ถูกบังคับตามค าสั่งทางปกครองในคราวเดียวกันหลายๆ คน แต่ออกค าสั่งทางปกครองครั้งเดียวกัน เช่น 
ค าสั่งสลายการชุมชม สัญญาณไฟจราจร การประกาศผลสอบ การประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นต้น 

จ ากคว ามหมาย  ค า สั่ ง ท า งปกครอ งดั ง กล่ า ว  ค า สั่ ง ท า งปกครอ งจึ ง มี องค์ ป ร ะกอบ ส า คั ญ  
๕ ประการ ดังนี้ 

 (๑) องค์ประกอบในแง่ของผู้ออกค าสั่ง : “เจ้าหน้าที่” 

 ค าสั่งทางปกครองโดยหลักต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เอกชน เว้นแต่เอกชนนั้นจะได้รับมอบให้ใช้
อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการบางอย่าง การกระท าของเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจจึงอาจเป็น
ค าสั่งทางปกครองได ้

 (๒) องค์ประกอบในแง่ของการใช้อ านาจรัฐ : “อ านาจปกครอง” 

 มาตรการที่กระท าลงโดยเจ้าหน้าที่อันจะถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองนั้น จะต้องเป็นมาตรการที่เกิด
จากการใช้อ านาจรัฐและต้องเป็นอ านาจมหาชนประเภทการใช้อ านาจทางปกครองของฝ่ายปกครอง 

  

 

 

(๓) องค์ประกอบ... 



 

 

 (๓) องค์ประกอบในแง่วัตถุประสงค์ : “กฎเกณฑ์/นิติสัมพันธ์” 

  ค าสั่งทางปกครองเป็นการกระท าที่มุ่งผลในทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์หรือ      
นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล่าวคือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย ดังนั้น มาตรการใดๆ ของฝ่าย
ปกครองซึ่งเกิดจากการใช้อ านาจปกครอง หากเป็นการตระเตรียมการเพ่ือออกค าสั่งทางปกครองแล้ว           
แม้จะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่อาจจะเป็นผู้รับค าสั่งทางปกครอง ก็ยังไม่ถือว่ามาตรการนั้นเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง 

 (๔) องค์ประกอบในแง่ของผลต่อผู้รับค าสั่ง : “ผลเฉพาะกรณ”ี 

 เป็นองค์ประกอบที่เป็นเครื่องแบ่งแยกค าสั่งทางปกครองออกจากรูปแบบการกระท าทางปกครอง     
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ “กฎ” โดยค าสั่งทางปกครองเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์หรือก่อนิติสัมพันธ์ในลักษณะที่มีผล
เฉพาะกรณี หรือกับบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในขณะที่ “กฎ” เป็น
กรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจปกครองก าหนดกฎเกณฑ์หรือก่อนิติสัมพันธ์ในลักษณะที่มีผลบังคับกับบุคคลทั่วไป
ไม่จ ากัดจ านวน 

 (๕) องค์ประกอบในแง่การเกิดผลในระบบกฎหมาย : “ผลโดยตรงภายนอกฝ่ายปกครอง” 

 ค าสั่งทางปกครองเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง คือ มีผลเป็นการก่อตั้ง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มีสถานะอยู่ภายนอกฝ่ายปกครอง องค์ประกอบข้อนี้เป็น
เครื่องแบ่งแยกค าสั่งทางปกครองออกจากค าสั่งภายในฝ่ายปกครอง ค าสั่งที่ยังไม่มีผลออกไปภายนอกฝ่าย
ปกครอง ไม่มีผลเป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองกับบุคคล การมีผลออกไปภายนอกฝ่าย
ปกครองนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการออกค าสั่งกับประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่อาจจะเป็น
กรณีที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของค าสั่งเป็นส าคัญ ถ้าเป็นกรณี
ที่ฝ่ายปกครองที่เป็นผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในฐานะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรแล้ว ค าสั่งนั้นไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง แต่เป็นค าสั่งภายในฝ่ายปกครอง แต่ถ้าค าสั่งนั้นกระทบกับ
สถานะส่วนตัวหรือสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรงแล้ว ค าสั่งนั้นย่อมเป็นค าสั่งทางปกครอง 

 

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 

 ค าสั่งของหน่วยงานที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์อันมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๐/๒๕๕๐ และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๕๐) 

  

ค าสั่ง... 



 

 

 ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นค าสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี      
จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙        
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งที่ ๓ กรุงเทพมหานคร เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบข้อ ๖ และข้อ ๒๓ ของประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ลงวันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลงโอน 
สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง             
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยถือเป็นกรณี “การให้พ้นจากต าแหน่ง” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลของ
บุคลากรภาครัฐ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งไปเป็นการถาวรและเด็ดขาด หรือเป็นการ
พ้นจากต าแหน่งหนึ่งไปสู่ต าแหน่งอ่ืนอย่างข้าราชการประจ า (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๐/
๒๕๕๐) 

 ค าสั่ งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ เป็นค าสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวนับแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
เป็นเวลาหกเดือน เป็นค าสั่งทางปกครองที่มีการก าหนดระยะเวลาในการบังคับตามค าสั่ง โดยสิ้นผลบังคับใน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอน น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินของเอกชน เป็นค าสั่งที่กระทบสิทธิของ
เจ้าของที่ดินที่ถูกเพิกถอน จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๐ และ ที่ ๔๑๒/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเทศบาลที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนโรงเรือนเนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้
รับอนุญาต และการกระท านั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง          
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งของหน่วยงานทางปกครองที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนอาศัยโอกาสดังกล่าวกระท าทุจริตต่อหน่วยงานทางปกครองนั้น เป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๕๐) 

ค าสั่ง... 



 

 

 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า ระดับ ๑๑ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีจะต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกชั้นหนึ่ง ก็ไม่ท าให้ค าสั่งดังกล่าวไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๕๑๘/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งออกโฉนดที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอันเป็นการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรที่อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของ
กรมศุลการกรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นค าสั่งทาง
ปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๒/๒๕๕๐ 

 การที่ผู้ถูกฟ้องคดี (นายอ าเภอสารภี) ใช้อ านาจตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากบริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ ย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๓๘/๒๕๕๐) 

 หนังสือของนายอ าเภอที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากท่ีสาธารณประโยชน์เป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑/๒๕๕๐) 

 การที่นายกเทศมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นซองประกวดราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันตลิ่งพังพร้อมทางเท้าว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากยื่นเสนอราคาผิดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ซึ่งเป็นการไม่รับค าเสนอราคาของบุคคลนั้น  ถือเป็นค าสั่ งทางปกครองตามข้อ ๑(๑)                
ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง        
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑/๒๕๕๐) 

 หนังสือของหน่วยงานทางปกครองที่ให้ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีซึ่งผ่านการพิจารณาด้ าน
เทคนิคแล้วแต่ไม่สามารถยื่นซองเสนอราคาได้ทันเวลาที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนด 
และให้ผู้ฟ้องคดีน าเงินมาช าระภายใน ๗ วัน เป็นค าสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็น
ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๐) 

หนังสือ... 



 

 

 หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก.) เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ ที่รับรองว่าผู้มีชื่อในเอกสารดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิ
ครอบครองที่ดินตามรูปที่ดินและเขตติดต่อดังที่ระบุไว้ในเอกสาร (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๓/๒๕๕๐) 

 มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๐) 

 มติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการใหม่มีผลเป็นการยกเลิกผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่
คณะกรรมการสรรหาคณบดีชุดเดิมได้ด าเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลให้สภาพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง 
เท่ากับเป็นการปฏิเสธไม่พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นคณบดีโดยปริยาย         
มติดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง         
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๕๐) 

 มติของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ไม่อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้
ฟ้องคดี เป็นค าสั่งทางปกครองที่ออกในรูปของคณะกรรมการตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๐) 

 มติให้ยุติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเภสัชกรของคณะกรรมการพิจารณา
การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร และคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๐) 

 มติของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคที่อนุมัติ ให้การประปาส่วนภูมิภาคลงนามท าสัญญากับ
บริษัทเอกชนในการผลิตน้ าประปาจ าหน่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นลักษณะของการใช้อ านาจทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการอนุมัติจ้าง จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑(๒) ของกฎกระทรวง      
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๖/๒๕๕๐) 

 ใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้าที่นายอ าเภอออกให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการร้านน้ าชาเพ่ือจัดให้มีการเล่นดนตรี ร้องเพลงหรือใช้เครื่องขยายเสียง มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ กระท าการที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง มีลักษณะเป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๒๖/๒๕๕๐) 

ใบอนุญาต... 



 

 

 ใบอนุญาตให้รื้อถอนอาคารที่ผู้อ านวยการเขตสาทรออกให้แก่วัดยานนาวา เป็นใบอนุญาตที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้รับใบอนุญาต
ในการรื้อถอนอาคาร จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๐) 

 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ ฟ้องคดีเข้าครอบครองท าประโยชน์ในที่ดิน และออกเอกสาร              
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ถือเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม       
พ.ศ. ๒๕๑๘ ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการเข้า
ท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๕๐) 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของรัฐมนตรี แม้จะเป็นการวินิจฉัยหลังจากพ้น
ก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ก็ตามเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๗/๒๕๕๐) 

 ประกาศอนุกรรมการข้าราชการครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แก้ไขประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน และอาจารย์ใหญ่ สังกัดกองการมัธยมศึกษา ลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๔๕ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของอนุกรรมการข้าราชการครูส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่ง
เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเข้าลักษณะเป็นการแจ้งผลการสอบหรือวัดผลความรู้ หรือความสามารถของ
บุคคลตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๐) 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้า
เป็นคู่สัญญาในอัตราลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งดังกล่าว ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘/๒๕๕๐) 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง         
ถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒-๓/๒๕๕๐) 

  

ประกาศ... 



 

 

 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเรื่องยกเลิกผลการคัดเลือกที่ให้สิทธิผู้ฟ้องคดีเข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และประกาศส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเรื่องเพิกถอนหนังสืออนุญาต 
(ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ ก.) ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีผลท าให้ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิมิให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 
ประกาศท้ังสองฉบับจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๙/๒๕๕๐) 

 ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎีของวิชาอายุรศาสตร์ ๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นการแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๓/
๒๕๕๐) 

 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชุมชนเมืองปายของนายกเทศมนตรีต าบลปายซึ่งให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ชนะทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ มีผลเป็นการสั่งไม่รับค าเสนอราคาของ
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นซองเสนอราคา อันกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ประกาศดังกล่าวจึงเป็นค าสั่ง
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๕/๒๕๕๐) 

 ค าสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้จ าหน่าย ส.ค.๑ ของบุคคลใดออกจากทะเบียนการครอบครอง       
เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้แจ้ง ส.ค.๑ 
หรือผู้ครอบครองต่อเนื่องในที่ดินตาม ส.ค.๑ แปลงดังกล่าวที่ไม่อาจน าไปใช้เป็นหลักฐานในการขอออกหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์หรือโฉนดที่ดินต่อไปได้ จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๙/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งของต ารวจภูธรภาค ๓ ที่สั่งไมร่ับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามค าร้องของผู้ฟ้องคดี เป็นการที่
ต ารวจภูธรภาค ๓ ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และประมวลระเบียบ
การต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคล จึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งของประธานกรรมการมรรยาททนายความที่ไม่รับข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีซึ่งกล่าวหาว่า
ทนายความที่รับว่าความให้ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๘/๒๕๕๑) 

  

 

ค าสั่ง... 



 

 

 ค าสั่งกระทรวงการคลังที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงานจ้างก่อสร้างอาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ      
๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นค าสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๖/๒๕๕๑) 

 การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้สอบสวนเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้าน         
การขอออกโฉนดที่ดินของนาย ส. แล้วมีค าสั่งว่า นาย ส. มีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ฟ้องคดีจึงสามารถออกโฉนด
ที่ดินให้แก่นาย ส. ได้ นั้นเป็นค าสั่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างเจ้าพนักงานที่ดินกับผู้ฟ้องคดีในอันที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในการเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิ น
พิพาท ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครอง และแม้ว่าก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยว่าค าสั่งดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่นั้น ศาลจ าต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามที่
กล่าวอ้างหรือไม่ แต่เมื่อประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ศาลปกครองมีอ านาจที่จะวินิจฉัยก่อนได้
เพ่ือที่จะสามารถวินิจฉัยประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นประเด็นหลักแห่งคดี
ต่อไป ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอ านาจ
รับค าฟ้องในคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๘๔/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งออกโฉนดที่ดินเป็นการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
ของบุคคล จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๖๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินที่มีผลกระทบต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๓/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งของรองผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการฯ ที่อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สั่งให้เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่ง เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๔/๒๕๕๑) 

 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วน
ใดๆ ของอาคารหรือบริเวณก่อสร้าง และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๑/๒๕๕๑) 

  

 

 การที่... 



 

 

 การที่กรมที่ดินมีค าสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผล
ว่า เป็น น.ส.๓ ก. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.๑ ซึ่งเป็นหลักฐานส าหรับที่ดิน
แปลงอ่ืนและออกทับที่สาธารณประโยชน์ทั้งแปลง เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/
๒๕๕๑) 

 หนังสือของหน่วยงานทางปกครองที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช าระค่าเสียหายจากการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย เป็นการใช้อ านาจออกค าสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นค าสั่งทางปกครองซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๐/๒๕๕๑) 

 หนังสือของอธิบดีกรมบัญชีกลางที่แจ้งการค านวณบ านาญและจ านวนเงินบ านาญของผู้มีสิทธิจะได้รับ
เงินบ านาญ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ในการได้รับบ าเหน็จบ านาญของผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
๔๓๗/๒๕๕๑) 

 หนังสือของผู้อ านวยการเขตวังทองหลางที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสร้าง
สะพานไม้ข้ามคลองเพ่ือเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมีสภาพเป็นค าสั่งทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๑) 

 หนังสือบันทึกข้อความที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เนื่องจากเป็นผู้มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และเป็นผู้มีรายได้จากการประกอบการค้าหรือบ้านเช่า จึงขอ
ถอนสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดี มีผลเท่ากับระงับสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๕๑) 

 การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงของอธิบดีกรมที่ดิน เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๘ ตรี แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างอธิบดีกรมที่ดินและผู้ฟ้อง
คดีทั้งเจ็ดในอันที่จะเปลี่ยนแปลง สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด 
ซึ่งครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๕๑) 

 การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์มีหนังสือทัณฑ์บนผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
กระท าผิดเล็กน้อยจึงงดโทษให้ตามข้อ ๖๙ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ การท าทัณฑ์บนผู้ฟ้องคดีย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิดวินัยแล้ว หนังสือทัณฑ์บนฉบับดังกล่าว
จึงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๑/๒๕๕๑) 

มติ... 



 

 

 มติและค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี        
พ้นจากต าแหน่ง เป็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อ ๑๐ (๕) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นการ
ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติและระเบียบ มิใช่เป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่ง
ทางปกครอง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๓/๒๕๕๑) 

 มติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่ก าหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสาร
ประจ าทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียงที่มี เส้นทางต่อเนื่องและหมวด                    
๔ กรุงเทพมหานครเป็นการใช้อ านาจตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ท าให้ผู้ประกอบการปรับอัตราค่าโดยสารรถ
ประจ าทางตามอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกก าหนดมติดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครอง 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๕๑) 

 มติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้นักศึกษาไม่ผ่านการสอบ
วิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๐/๒๕๕๑) 

 การที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศผล
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางทางอินเตอร์เน็ตว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือก
เนื่องจากคะแนน O-NET ของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงกับปีที่จบการศึกษา จึงขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๐/๒๕๕๑) 

 การอนุมัติสั่งจ้างผู้เสนอราคาล าดับถัดจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอราคาต่ าสุดในการประกวดราคา มีผลเป็น
ค าสั่งไม่รับราคาของผู้ ฟ้องคดีไปด้วยในตัว จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๒              
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่อ.๔๒๖/๒๕๕๑) 

 การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเมื่อพ้นก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์
เงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ถือเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล       
จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๑) 

  

การรับ... 



 

 

 การรับจดทะเบียนการให้ที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๑) 

 การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การศึกษาชั้นปริญญาเอกโครงการหลักสูตรปริญญาโท – เอก ควบออกไปอีก ๖ เดือน นับแต่วันสิ้นภาค
การศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามค าขอ เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๕๑) 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดี
ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาลต าบลสูงเนิน ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นการสั่งรับหรือไม่รับค าเสนอรับจ้าง จึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๒/๒๕๕๑) 

 การที่คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการค าวินิจฉัยอุทธรณ์ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙๑๗/๒๕๕๑) 

 กรณีที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแล 
ก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ควบคุมดูแล และไม่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยให้มีการ
ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ         
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๙/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๓๗๓/๒๕๕๒) 

 การที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครมีค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็น
หุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการและข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป. เนื่องจากเห็นว่าสัญญา
หุ้นส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตามมาตรา ๑๐๓๒ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ค าสั่งเพิกถอนดังกล่าว จึงเป็นค าสั่ งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/
๒๕๕๒) 

ค าสั่ง... 



 

 

 ค าสั่งของนายอ าเภอพญาเม็งรายที่ไม่รับค าขอให้จดทะเบียนชื่อบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง
และท าประโยชน์ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เนื่องจากบิดาของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) หรือค าสั่งศาลที่ปรากฏว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว เป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๔๗/
๒๕๕๒) 

 การที่อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่มีค า สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในต าแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน
แทนผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลังที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ         
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๒/๒๕๕๒) 

 การที่อธิบดีกรมที่ดินมีค าสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยแก้ไขเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
ให้ลดลง เนื่องจากเป็นโฉนดที่ออกโดยคลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์บางส่วน ค าสั่งของอธิบดีกรมที่ดินมี
สถานะเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๒) 

 การที่เจ้าพนักงานที่ดินอาศัยอ านาจตามข้อ ๒(๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีค าสั่งปฏิเสธไม่จดทะเบียนไถ่ถอนการขาย
ฝากที่ดินพิพาทและค าสั่งปฏิเสธไม่ลงชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง พ. ลงในโฉนดที่ดินพิพาท
เนื่องจากค าพิพากษาศาลฎีกามิได้พิพากษาให้ที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด ค าสั่งของเจ้าพนักงานที่ดิน
เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าป้อง ที่ให้ยกเลิกการเลื่อนระดับผู้ฟ้องคดีจากระดับ ๕ 
เป็นระดับ ๖ ตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่เป็นค าสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้ อง
คดี ถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ มาตรการสนับสนุนผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่นอกระบบราชการ เป็นค าสั่งที่
กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีท าให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ราชการ จึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๘๔/
๒๕๕๒) 

  

 

การที่... 



 

 

 การที่ผู้อ านวยการแขวงการทางนครสวรรค์มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากเขตทาง
หลวง มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอัน
เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๐๖/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลเป็นการปฏิเสธไม่พิจารณา
เลือกและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าภาควิชาดังกล่าวโดยปริยาย จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถได้รับความเสียหาย เป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๘๕/
๒๕๕๒) 

 กรณีที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่บริษัท ด. 
เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม มีผลท าให้บริษัท ด. สามารถประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ตามที่
ร้องขอค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง          
ปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๒/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามค าขอของผู้ฟ้องคดี         
เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๒๗/๒๕๕๒) 

 หนังสือของอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางที่แจ้งให้บริษัทจัดหางาน     
ซึ่งประกอบกิจการจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศทราบถึงการหักหลักประกันของบริษัท 
เพ่ือคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นค าสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว จึงเป็นค าสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๖๑/๒๕๕๒) 

  

 

หนังสือ... 



 

 

 หนังสือของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่แจ้งยกเลิกการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคา
ซื้อระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) อันเป็นการสั่งยกเลิกกระบวนการ
พิจารณาค าเสนอเป็นค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๕๒) 

 กรณีท่ีผู้อ านวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิมีหนังสือปฏิเสธว่าไม่สามารถต่อกลับเครื่องวัดไฟฟ้าที่ท าการตัด
ฝากมิเตอร์ไว้ได้ เนื่องจากเกินก าหนดระยะเวลา ๑ ปี ที่จะขอต่อกลับเครื่องวัดไฟฟ้า ตามข้อ ๔๙ (๓) และ (๔) 
ของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการใช้อ านาจตามข้อบังคับ
การไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ หนังสือดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๒๔/๒๕๕๒) 

 กรณีที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๙/๐๑๔๓ ลงวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งระงับการจ่ายเงินวิทยฐานะของผู้ฟ้องคดี เมื่อค าสั่งดังกล่าวกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของผู้ ฟ้องคดีท าให้ ไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๒/๒๕๕๒) 

 การที่ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อยใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพ่ือการอนามัยสิ่งแวดล้อม และควบคุมดูแลที่สาธารณะตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง ประกาศยกเลิกสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่
ในอันที่จะท าการค้าขายบริเวณทางเท้าพิพาทในจุดผ่อนผัน ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ท าให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถค้าขายในที่พิพาทได้ต่อไปเป็นค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๘/
๒๕๕๒) 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๐/๒๕๕๒) 

 ค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานด้วยเหตุกระท าผิดวินัย
เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ แอบอ้างเรียกรับเงินหรือสิ่งของจากนักการเมืองท้องถิ่น 
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๗ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๙ ข้อ ๗๕ ข้อ ๘๓
และข้อ ๙๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระงับหรือ
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๘/๒๕๕๓) 

ค าสั่ง... 



 

 

 ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการกระท าละเมิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒/๒๕๕๓) 

 กรณีที่นายอ าเภอปงสอบสวนและมีค าวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยเป็นคู่สัญญากับ
องค์การบริหารส่วนต าบลออย เป็นเหตุให้สมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลออย
ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง นับแต่วันได้รับเลือกตั้ง นั้น ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอปงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา  ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๘/๒๕๕๓) 

 ค าสั่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เพิกถอนสถานภาพนักศึกษาของผู้ฟ้องคดี ย่อมกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๕๓) 

 ค าสั่งของผู้อ านวยการเขตพญาไทที่สั่งให้รื้อถอนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่บนอาคาร
ของผู้ฟ้องคดี เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๕๓) 

 ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีกายที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี เป็นค าสั่งที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๓) 

 ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามคนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเดิมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพจาก
เทศบาลเมืองท่าช้างฟ้องขอเพิกถอนค าสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างที่เพิกถอนสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามคน เนื่องจากเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑/๒๕๕๓) 

 หนังสือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับกลาง เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๕๓) 

 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ถอดยศผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ ฟ้องคดี เป็นค าสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๓) 

 

กรณีที่... 



 

 

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง 

          “มติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี (คณะกรรมการฯ)  ที่อนุมัติ
ให้ก าหนดเส้นทางรถโดยสารประจ าทางและอนุมัติในหลักการให้สหกรณ์ บ.เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจ าทาง เป็นเพียงกระบวนการภายในของคณะกรรมการฯ ยังมิใช่กรณีที่คณะกรรมการฯ ใช้อ านาจ
ตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างคณะกรรมการฯ กับสหกรณ์ บ. อันมีผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางผู้โดยสาร จึงมิใช่กรณีพิพาทที่จะอยู่ในอ านาจ
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๔๖ )  

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นนี้ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๔๕ วินิจฉัยว่า ศาล
ยุติธรรมมิใช่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือด าเนินการทางปกครองและ
ผู้พิพากษาไม่อยู่ในความหมายของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพราะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ผู้
พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและแยกอ านาจพิจารณาคดีระหว่างศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองออกเป็นสัดส่วนต่างหากจากกัน (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๔๕ , ๓๒๙/
๒๕๔๕ ) 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๔๔ การที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา เป็นการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงาน
สอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ และชั้นศาลไว้โดยเฉพาะค าสั่งของพนักงานอัยการจึงไม่ใช่ค าสั่งทางปกครองที่อยู่
ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่  ๓๓๔/๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์การที่ท าหน้าที่ของฝ่ายการเมืองไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามความในมาตรา ๓ 
ดังกล่าว มติของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวมิใช่ค าสั่งทางปกครอง 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๔/๒๕๔๕ วินิจฉัยว่า ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่การ
ด าเนินกิจการของธนาคารตามลักษณะของการประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่เป็นการกระท าทาง
ปกครอง 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๔๗ หนังสือปฏิเสธการท าสัญญาเช่าที่ดินพิพาทเมื่อพิจารณาจาก
สาระของหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุที่ไม่อาจท าสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคารพิพาทได้เท่านั้น มิได้เป็นค าสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด 

  

 

ศาลปกครอง... 



 

 

 ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๔๗ หนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นหนังสือภายในที่ผู้ถูก
ฟ้องคดี รับบัญชาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการ
ชี้แจงการได้มาซึ่งที่ดินของกรมชลประทานให้ผู้ฟ้องคดีทราบเท่านั้น มิใช่ค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที๖่๗/๒๕๔๗ วินิจฉัยในท านองเดียวกัน) 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๖๐/๒๕๔๕ หนังสือเสนอประธานวุฒิสภา แจ้งผลการสรรหาและการ
จัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้ประธานวุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบตามนัยตามมาตรา ๓๑ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างประธานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับประธานวุฒิสภาหรือวุฒิสภาและไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๑/๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการ(ผู้ถูกฟ้องคดี)ได้ออกประกาศก าหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ไปตั้งอยู่ที่อ าเภอลอง ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง ประกาศดังกล่าวนั้นไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะที่เป็นกฎ ตาม
ความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๒/๒๕๔๖ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ประกาศ เรื่อง ก าหนดเส้นทางส าหรับการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๘ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ ประกาศฉบับนี้จึงมีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับ
เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้อง
คดีจึงมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๗๒/๒๕๔๖ ข้อบังคับกองบัญชาการต ารวจนครบาล ว่าด้วยแก้ไข
เพ่ิมเติมการก าหนดให้รถเดินทางเดียว และการใช้ทางเดินรถส าหรับรถบางประเภทในถนนเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับกับทุกๆ คน
เป็นการทั่วไป มีสถานะเป็นกฎไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๔๗ ค าสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นเพียงข้ันตอน
การด าเนินการภายในของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในการที่ผู้มีอ านาจจะวินิจฉัยหรือด าเนินการทางวินัย
ต่อไป ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๔๗,๑๗๗/๒๕๔๖ วินิจฉัยไว้ในท านองเดียวกัน ) 

  

 

 ค าสั่ง... 



 

 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๔๗ การด าเนินการรังวัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการด าเนินการ
ภายในของฝ่ายปกครอง จึงไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๔๖ วินิจฉัยในท านอง
เดียวกัน) 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่๕๖๐/๒๕๔๗ การมีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น เป็น
อ านาจของคณะกรรมการ เป็นเพียงขั้นตอนภายในทางธุรการโดยประสานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาตามค าร้องของผู้ฟ้องคดี 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๔๗ ความเห็นและมติของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนนั้น เป็นเพียงการด าเนินการพิจารณาภายในฝ่ายปกครองเพ่ือเสนอให้พิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง
ต่อไป 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๒/๒๕๔๖ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นั้น เป็นขั้นตอนภายในขั้นตอนหนึ่งก่อนจะมีการออกค าสั่งทางปกครอง ไม่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่บุคคลภายนอกแต่ประการใด มติดังกล่าวจึงยังไม่เป็นค าสั่งทาง
ปกครองที่ผู้ฟ้องคดีจะน ามาเป็นเหตุในการฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าวได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๓๖/๒๕๔๕วินิจฉัยเรื่องเดียวกัน ) 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๐/๒๕๔๕ ขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนไปจนกระทั่งการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
แล้วส่งส านวนให้คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือกระท าค าสั่งทางปกครอง ซึ่งตรงกับความหมายของค าว่า “การพิจารณาทางปกครอง” 
ตามมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การด าเนินการในขั้นตอน
ดังกล่าว ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี 

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๑๘/๒๕๔๕ การที่หน่วยงานทางปกครองมีค าสั่งย้ายเพ่ือหมุนเวียน
บุคลากรในหน่วยงานโดยไม่ท าให้ระดับต าแหน่งหรืออันดับเงินเดือนของผู้ถูกย้ายลดลง ไม่ถือเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง ค าสั่งย้ายบุคลากรถือเป็นมาตรการภายในของฝ่ายบริหารที่มีกฎหมายหรือระเบียบให้อ านาจ
ผู้บังคับบัญชากระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด แม้จะได้รับความเดือดร้อนเป็นการ
ส่วนตัวบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

 กล่าวโดยสรุป เมื่อผู้ได้รับค าสั่งได้รับค าสั่งจากฝ่ายปกครองแล้ว การพิจารณาว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่ง
ทางปกครองหรือไม่ อาศัยหลักเกณฑ์ ๕ ประการดังที่กล่าวมา คือ เป็นค าสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่หรือไม่ ค าสั่ง
นั้นต้องเป็นการใช้อ านจรัฐ เป็นค าสั่งที่ก าหนดสภาพทางกฎหมาย เป็นค าสั่งที่เกิดผลเฉพาะกรณี และค าสั่งนั้น
มีผลภายนอกโดยตรง เมื่อเข้าใจหลักทั้ง ๕ ประการนี้แล้วก็จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง 

 

ค าสั่ง... 



 

 

ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง 

 มีลักษณะของค าสั่งทางปกครองรูปแบบใหม่เกิด คือ “ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง” หรือ “ค าสั่งทาง
ปกครองทั่วไป” ซึ่งเป็นค าท่ีไม่มีอยู่ในตัวบทของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่
เกิดข้ึนจากแนววินิจฉัยของศาลปกครองในช่วงหลังๆ โดย “ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง” จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ความสมบูรณ์ของค าสั่งทางปกครอง 

ลักษณะของค าสั่งทางปกครองทั่วไปประกอบด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ 

 ๑) เป็น ข้อความที่ก าหนดบังคับให้บุคคลโดยทั่วไปกระท าการหรือห้ามกระท าการหรืออนุญาตท าการ
การหรือละเว้นกระท าการหรือยืนยันสิทธิ 

 ๒) ใช้บังคับทั่วไป 

 ๓) ใช้เฉพาะกรณี เฉพาะเรื่อง 

 ค าสั่งทางปกครองทั่วไป จึงเป็นลูกผสมระหว่าง “กฎ” กับ “ค าสั่งทางปกครอง” คือ คล้ายกับ “กฎ” 
เพราะเป็นข้อความที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกรณี เฉพาะเรื่อง ดังเช่นเดียวกับ 
“ค าสั่งทางปกครอง” จึงเรียกว่า “ค าสั่งทางปกครองทั่งไป” เช่น การประกาศรับสมัครสอบหรือรับสมัคร
ต าแหน่ง การประกาศรับสมัครเลือกตั้ง การประกาศประกวดราคา เป็นต้น 

 ค าสั่งทางปกครองทั่วไป เป็น ค าสั่งทางปกครองประเภทหนึ่ง จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขความสมบูรณ์ของ
นิติกรรมทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครองปกครองที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มีข้อยกเว้นแก่กับการรับฟังคู่กรณีและการใช้เหตุประกอบค าสั่งทางปกครอง ซึ่ง
กล่าวในรายละเอียดในหัวข้อเงื่อนไขความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครองต่อไป 

 จากความหมายและลักษณะของ “กฎ” และ “ค าสั่งทางปกครอง” จะเห็นได้ว่า กฎกับค าสั่งทาง
ปกครองมีความเหมือนและความแตกต่างดังนี้ 

 ข้อเหมือนกัน “กฎ” และ “ค าสั่งทางปกครอง” เป็นการกระท าทางปกครอง ประเภท นิติกรรมทาง
ปกครอง เหมือนกัน เป็น ข้อความที่ก าหนดบังคับให้บุคคลกระท าหรือห้ามกระท าหรืออนุญาตกระท าหรือละ
เว้นการกระท าหรือยื่นยันสิทธิ เหมือนกัน 

 ข้อแตกต่าง กฎ เป็น ข้อความบังคับหรือยืนยันสิทธิที่ใช้กับบุคคลทั่วไปและกรณีทั่วไป แต่ค าสั่งทาง
ปกครอง เป็น ข้อความบังคับหรือยืนยันสิทธิที่มีผลเฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคล และเฉพาะกรณี ค าสั่งทาง
ปกครองคือ นิติกรรมทางปกครองที่ขาดคุณลักษณะของความเป็น “กฎ” นั้นเอง 

 

 

 

กรณี... 



 

 

กรณีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นค าสั่งทางปกครองท่ัวไป 

 การที่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองใช้อ านาจตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
เกียรตินิยมเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่งพนักงานคดีปกครอง ๓ ถือเป็นการใช้อ านาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของบุคคลเป็นการทั่วไป กล่าวคือ มีผลกระทบต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมทุกคน แต่ประกาศรับสมัครดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีของการ
รับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น จึงเป็นการมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดเป็นการเฉพาะประกาศรับ
สมัครดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หากแต่มีลักษณะเป็นค าสั่ง
ทางปกครองทั่วไป (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๐) 

 ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา 
(ADMISSIONS) ที่ก าหนดให้น าผลคะแนนสอบตามแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ครั้งแรกครั้งเดียวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๐ ตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีสภาพเป็นค าสั่งทางปกครองทั่วไป (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๕๐) 

 ประกาศอ าเภอห้างฉัตร เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๔๘ ของสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นายอ าเภอ) ที่แม้ว่าจะมีผลใช้บังคับเป็น
การทั่วไป โดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการ
เฉพาะเจาะจง คือ ใช้บังคับกับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๔๘ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองทั่วไป (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๕๐) 

 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวน ๑๔ โครงการ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๐ ของเทศบาลต าบล แม้จะมีผลใช้บังคับกับการประกวดราคาครั้งนี้เป็นการเฉพาะ แต่ก็มิได้เจาะจงตัว
บุคคลผู้อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว ท าให้ประกาศฉบับนี้มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองประเภทค าสั่ง
ทางปกครองทั่วไป (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๕๐) 

 หนังสือของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่แจ้งเวียนให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ได้ใช้วิธีสอบคัดเลือก กลับคืนสู่สถานภาพในต าแหน่งและระดับเดิม 
หากต าแหน่งเดิมไม่ว่างหรือผู้นั้นได้โอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่ง
รองรับเป็นการเฉพาะราย มีลักษณะเป็นข้อก าหนดที่ใช้เฉพาะแก่กรณีการคัดเลือกข้าราชการเ พ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยวิธีคัดเลือก จึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองทั่วไป 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๔/๒๕๕๑, ที่ ๔๐๖/๒๕๕๑ และท่ี ๔๑๙/๒๕๕๑)                        ประกาศ... 



 

 

 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับต่างๆ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรเป็นการใช้อ านาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลจึงเป็นค าสั่งทางปกครอง และโดยที่ประกาศ
ดังกล่าวมิได้เจาะจงตัวบุคคลซึ่งจะอยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าวแต่เจาะจงกรณีที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ 
ประกาศพิพาทจึงมิได้เป็นกฎ แต่เป็นค าสั่งทางปกครองประเภทค าสั่งทั่วไป (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๔๐๓ – ๔๐๔/๒๕๕๑) 

 กรณีท่ีผู้ฟ้องคดีท้ังสามซึ่งด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศหลักเกณฑ์
การขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๘ (ด้านการพยาบาล) ขัด
ต่อประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจน
เป็นเหตุท าให้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้บุคคลอ่ืนได้รับการคัดเลือกและเสนอผลการคัดเลือกไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาและมีประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอนุมานได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการบังคับเป็นการทั่วไป โดยมิได้เจาะจงบุคคลแต่มีความมุ่งหมายให้ใช้
บังคับเฉพาะกับกรณีหนึ่งหรือข้อเท็จจริงใดเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยใช้บังคับกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การประเมินฯ ในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว จึงเป็นค าสั่งทางปกครองประเภทค าสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการทั่วไป 
(ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๐/๒๕๕๒) 

 

กรณีพิจารณาการกระท าทางปกครองของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 การกระท าทางปกครองของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งใช้
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ อันถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณะ ตัวอย่างการกระท าทางปกครองของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค าสั่งคณะกรรมการ
คุ้มครองบริโภค ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค               
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ในการที่จะพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ จะต้องพิจาณาโดยอาศัยนิยาม
ศัพท์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากครบองค์ประกอบตาม
นิยามดังกล่าวก็จะเป็นค าสั่งทางปกครอง 

  

 

 

ตัวอย่าง...  



 

 

 ตัวอย่าง 

 ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๐๖/๒๕๒๗ 

  เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า “ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ า” หรือ “ตัวดูดน้ า” 

 ตามความเห็นของผู้จัดท า มีความเห็นว่ากรณีนี้เป็นการห้ามขายสินค้าที่เจาะจงชนิดของสินค้า ซึ่งเป็น
ลักษณะที่มีความเฉพาะ แต่ไม่ได้ก าหนดว่าห้ามบุคคลใด ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่มีความเฉพาะในลักษณะของสิ่งที่
ห้าม แต่เป็นการทั่วไปในแง่ของบุคคลผู้รับค าสั่ง จึงอาจเป็นกรณีของค าสั่งทั่วไปทางปกครอง 

  

 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ตามความเห็นของผู้จัดท า มีความเห็นว่ากรณีนี้ไม่ครบองค์ประกอบของการเป็นค าสั่งทางปกครอง
ตามนิยามในมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มีลักษณะของความ
เป็นกฎ ตามนิยามในมาตา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเป็นนามธรรม และใช้
บังคับแก่บุคคลเป็นการทั่วไป 

  

 มติของคณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ 

 มติของอนุกรรมการกรณีนี้ เป็นเพียงขั้นตอนกระบวนในการพิจารณาทางปกครอง ไม่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจที่แท้จริง ต้องส่งเรื่อง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตัดสินใจอีกที จึงไม่มีลักษณะ
เป็นค าสั่งทางปกครอง 

  

 มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ยุติเรื่องราวร้องทุกข์ 

 ในกรณีนี้ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของการเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นว่าเป็นการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ (คคบ.) 
โดยใช้อ านาจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการตัดสินใจที่จะด าเนินคดีแทนผู้บริโภคหรือไม่ 
และก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ที่กระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค แม้จะไม่ได้เป็นการตัดสิทธิของผู้บริโภคในการใช้
ช่องทางอ่ืนในการด าเนินคดีต่อศาล อีกทั้งเป็นมติที่กระทบต่อบุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง (เฉพาะบุคคลผู้
ร้องเรียน) และมีผลโดยตรงออกไปนอกฝ่ายปกครอง ดังนั้นเมื่อครบองค์ประกอบ มติดังกล่าวจึงมีสถานะเป็น
ค าสั่งทางปกครอง 

 

ปัญหา... 



 

 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ในบางกรณีที่เกิดปัญหาว่าการกระท าใดจะเป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ โดยหลักแล้วควรจะยึดตาม
นิยามในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหา เนื่องจากในชั้นของ
เจ้าหน้าที่ ไม่มีอ านาจในการตัดสินว่ากรณีใดเป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ สุดท้ายต้องเป็นศาลปกครองซึ่ง
จะต้องตัดสินว่าเป็น หรือไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง และในหลายๆ กรณี ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครองในเรื่องดังกล่าวยังมีการกลับหลัก นอกจากนี้ยังเกิดกรณีของ “ค าสั่งทั่วไปทางปกครอง” โดยได้รับ
แนวคิดมาจากทฤษฎีทางกฎหมายของประเทศเยอรมัน เป็นรูปแบบของกระท าทางปกครองรูปแบบใหม่ซึ่ง
เกิดข้ึนในประเทศ โดยที่ไม่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่เกิดจากการวางแนวของศาลปกครอง ซึ่งปกครองถือ
ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย จะต้องมีการพัฒนาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ อีกมาก โดยศาล
ปกครองจะต้องเป็นผู้วางรากฐานในจุดนี้ 

 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ในกรณีมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ยุติเรื่องราว
ร้องเรียน ควรน าคดีขึ้นสู่ศาล เพราะสุดท้ายศาลปกครองเป็นผู้มีอ านาจตัดสินว่า กรณีใดบ้างที่จะเป็นค าสั่งทาง
ปกครองเพ่ือให้เกิดความแน่ชัด และสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีกต่อไป 
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