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คํานํา 
  

การออกคําสั่งทางปกครองเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เพ่ือการควบคุม กํากับให้ผู้หน่ึงผู้ใดดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจากการออกคําสั่งน้ัน หากผู้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ผู้รับคําสั่งมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันรับทราบคําสั่ง ใน
การน้ีกฎหมายกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ และคําวินิจฉัยถือ
เป็นที่สุด ทั้งน้ีเพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน แต่จากผลการดําเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่
ผ่านมา ได้มีคําวินิจฉัยเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจํานวนหน่ึง เน่ืองจากความไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ในกระบวนการออกคําสั่งและตัวคําสั่ง จึงอาจทําให้เกิดความไม่เช่ือมั่นต่อการใช้อํานาจทางกฎหมาย
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหากผู้รับคําสั่งเกิดความเสียหาย จะนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เรียกร้อง
ค่าเสียหายจากกรณีการออกคําสั่งน้ันได้ 

คณะผู้ศึกษาวิจัยหวังว่า การศึกษาครั้งน้ีจะทําให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ทราบถึงประเด็นปัญหาของ
การออกคําสั่งทางปกครอง และนําไปสู่การพัฒนากระบวนการออกคําสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
         

คณะผู้ศึกษาวิจัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นและสําเร็จไดดวยความกรุณาของผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
ท่ีไดใหโอกาสการทํางานในกลุมคุมครองสิทธิ ของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ซ่ึงรับผิดชอบในฐานะฝาย
เลขานุการในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จึงไดเห็นปญหาของการออกคําสั่งทางปกครองท่ีบังคับใชกฎหมาย 
ทําใหเกิดความคิดท่ีจะศึกษาและหาคําตอบในปญหาตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ท่ีไดสละเวลาในการใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะและแกไขขอบกพรองในการศึกษานี้ใหสํา เร็จลุลวง รวมท้ังผูรวมทําการศึกษา นางสาวปาจารีย 
สําราญจิตต และนางสาวภัทรรัช เทศถนอม ท่ีไดรวมคนควาหาขอมูลเพ่ือศึกษาวิเคราะหดวยความต้ังใจ 
รวมถึงพ่ีนองเพ่ือนรวมงานผูมีสวนรวมใหการสนับสนุนขอมูล คําแนะนําและกําลังใจ  
 ทายท่ีสุดนี้คุณคาและประโยชนใด ๆ อันเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเปนคุณความดีของ บิดา 
มารดา คณาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณของผูวิจัยทุกทาน 
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ปญหาการออกคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(กรณีศึกษาการอุทธรณคําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน) 

       เมธี ชุมศิริ* ปาจารีย สําราญจิตต** 
ภัทรรัช เทศถนอม** ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ*** 

บทคดัยอ 
การศึกษาไดนี้ทําการรวบรวมขอมูลจากเรื่องท่ีมีการอุทธรณคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน โดยใชวิธีการศึกษาเอกสารและการวิเคราะหขอมูลยอนหลัง 3 ป ระหวางปงบประมาณ 2557 – 2559 
และนํามาวิเคราะหกระบวนการออกคําส่ังและเนื้อหาของคําส่ัง เพื่อคนหาปญหาของคําส่ังจากเรื่องท่ีถูกเพิก
ถอน และนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการออกคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีเรื่องอุทธรณท้ังหมด 417 เรื่อง ในป 2557 – 2559 มีจํานวน 141 เรื่อง 55 เรื่อง 
และ 221 เรื่อง ตามลําดับ จะเห็นไดวาแนวโนมของการอุทธรณคําส่ังทางปกครองสูงข้ึน สถานการณการ
อุทธรณตามระดับของหนวยงานท่ีออกคําส่ัง พบวาหนวยงานมีการใชอํานาจออกคําส่ังทุกระดับ แตหนวยงาน
ท่ีมีขนาดใหญจะมีการอุทธรณคําส่ังทางปกครองมากกวาหนวยงานขนาดเล็ก เมื่อแยกตามเขตพื้นท่ีท่ีมีการ
ออกคําส่ัง พบวาจะเปนไปตามสภาพของสังคม มีการออกคําส่ังในสังคมเมืองมากกวาสังคมชนบท และในสวน
ท่ีเปนเขตอุตสาหกรรมมากกวาเขตการเกษตร การออกคําส่ังและการอุทธรณในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและภาค
กลางจะมีมากกวาภาคอื่น เมื่อแยกตามประเภทกิจการแลว มากท่ีสุดจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจการการจําหนาย
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 212 เรื่อง (รอยละ 50.8) รองลงมาเปนเรื่องของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
139 เรื่อง (รอยละ 33.3)  และเหตุรําคาญ 43 เรื่อง (รอยละ 10.3) ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงปญหาของการ
ประกอบกิจการของผูประกอบการท่ีจะมีผลกระทบตอสุขลักษณะและอนามัยส่ิงแวดลอม และจะพบในชุมชน
เมืองมากข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อแยกตามประเด็นคําส่ังแลว จะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังมีระดับการออก
คําส่ังท่ีเปนการแกไขเบ้ืองตนมากกวามาตรการบังคับอยางจริงจัง  อาจเปนเพราะแนวทางการบริหารจะเนนใน
เชิงรัฐศาสตรมากกวานิติศาสตร ผลการพิจารณาวินิจฉัยคําส่ังทางปกครอง จะมีคําส่ังใหยกอุทธรณ (รอยละ 
70.3) แสดงถึงผูออกคําส่ังไดออกคําส่ังโดยชัดเจนถูกตองแลว สวนท่ีถูกเพิกถอนคําส่ัง (รอยละ 13.1) พบวา
คําส่ังทางปกครองท่ีถูกเพิกถอนคําส่ัง จะมีปญหาของการใชกฎหมายไมถูกตองถึงรอยละ 80 และเมื่อมี
การศึกษาขอมูลเชิงลึกของผลการพิจารณาคําส่ังท่ีมีการเพิกถอน จํานวน 55 เรื่อง เหตุผลการเพิกถอนคําส่ัง
ทางปกครองท่ีถูกเพิกถอนมากท่ีสุด คือ ประเด็นขอกฎหมาย มีท้ังหมด 44 เรื่อง ประกอบดวย การอางมาตรา/
ตีความไมถูกตอง หรือไมมีกฎหมายระบุไว และคําส่ังเกินกวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏ และเหตุผลการเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองในประเด็นขอเท็จจริง มีท้ังหมด 9 เรื่อง ประกอบดวย การไมพบขอเท็จจริง และขอเท็จจริง
ไมเพียงพอ การศึกษานี้มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1. ผูออกคําส่ังควรศึกษาใหมีความรูกฎหมายอยางถูกตองและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงรอบดาน 2. ผูออกคําส่ังตองใชดุลพินิจใหเหมาะสม 3. ตรวจสอบกระบวนการออกคําส่ัง
ตามแบบข้ันตอนของกฎหมาย เพื่อพัฒนากระบวนการออกคําส่ังใหมีผลสัมฤทธิ์ตอไป 
 
คําสําคัญ : การออกคําส่ังทางปกครอง / เจาพนักงานทองถ่ิน / การอุทธรณคําส่ัง / คําส่ังท่ีถูกเพิกถอน /
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
* นักวิชาการ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
**นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร) วิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
*** คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล Corresponding author, e-mail: chardsumon@gmail.com 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณในการใหความคุมครองประชาชนดาน
สุขภาพ โดยไดกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบญัญัติทองถิ่นในการควบคุมดูแลดาน
สุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดลอม ใหมีเจาพนักงานสาธารณสุขในการตรวจตรา แนะนํา เปนท่ีปรึกษาดาน
วิชาการแกเจาหนาพนักงานทองถิ่น ใหมีคณะกรรมการสาธารณสุข กํากับดูแล ใหการสนับสนุน กฎหมาย
ดังกลาวใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการออกคําสั่งทางปกครอง และในมาตรา 66 กําหนดใหผูท่ีไดรับ
คําสั่ง         หากไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานไมเหมาะสม ผูท่ีไดรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฉบับท่ี 
3 ) สุขภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันทราบคําส่ัง จากขอมูลขางตนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ         เจา
พนักงานทองถิ่น กรณีการออกคําสั่งทางปกครอง อาจเกิดปญหาในการออกคําสั่งโดยมิชอบได นํามาซ่ึงการ
อุทธรณ เนื่องจากเจาพนักงานทองถิ่นตองใชกฎหมายท่ีเก่ียวของและดุลพินิจในการออกคําส่ัง หากการใช
กฎหมายหรือดุลพินิจไมถูกตองก็อาจสงผลกระทบเสียหายแกผูท่ีไดรับคําสั่งได 

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มีคณะกรรมการสาธารณสุข มี
อํานาจหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น 
กรมอนามัยในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีพันธกิจในการสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยางมี
ประสิทธิภาพถูกตอง และเท่ียงธรรม เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย   

และตามท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย แตการบังคับใชกฎหมายดังกลาวตองทําตามกระบวนการท่ีถูกตองตามรูปแบบท่ี
กฎหมายกําหนดท้ังตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
ดังนั้นกระบวนการออกคําสั่งทางปกครอง จึงเปนเรื่องท่ีจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการทุกขั้ นตอน 
เพ่ือใหคําสั่งท่ีออกมาสมบูรณท่ีสุด และมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย โดยกระบวนการในการจัดทําคําสั่ งจ ะมี
ขั้นตอนท่ีเปนหลักตามกฎหมาย ซ่ึงจะตองปฏิบัติใหครบถวน ไมกอใหเกิดปญหาความไมสมบูรณของ คํา สั่ง 
เปนผลใหคําสั่งถูกเพิกถอนได ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมาย ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และจัดทําขอเสนอรางคํา
วินิจฉัยอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จึงมีหนาท่ีในการ
พัฒนากลไกดานกฎหมายสาธารณสุขโดยดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีเปนปญหาของการออกคําสั่ง เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาองคความรูและทักษะของเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  

จากขอมูลการดําเนินงาน 3 ป ท่ีผานมา มีเรื่องท่ียื่นอุทธรณท้ังหมด 417 เรื่อง มีคําวินิจฉัยใหเพิก
ถอนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน 44 เรื่อง (ทะเบียนงานอุทธรณ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข, 
2560) เนื่องจากคําสั่งทางปกครองมีผลทันทีนับต้ังแตวันท่ีไดทราบคําสั่ง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผูประกอบการ
ทําใหสูญเสียรายไดและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน (ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2560) 
และกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองนั้นถูกเพิกถอน ไมมีผลบังคับใช แตการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไดดําเนินการไปแลว 
ซ่ึงบางเรื่องจะมีความเสียหายเกิดขึ้นตอผูรับคําสั่ง จึงอาจนําไปสูการฟองรองตอศาลปกครองกรณีออกคํา สั่ง
โดยมิชอบได 
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จากกรณีดังกลาวขางตนจึงจําเปนท่ีจะตองมีการรวบรวมขอมูลในระหวางปงบประมาณ 2557 ถึง 
2559  และวิเคราะหปญหาการออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีสงผลทําใหเกิดการเพิกถอน
คําสั่ง เพ่ือเปนขอมูลใหเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่งไดรับทราบ และทบทวนกระบวนการออกคํา สั่ง ให
ถูกตองสมบูรณ รวมถึงจัดทําขอเสนอในการพัฒนากระบวนการออกคําสั่งใหรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้นตอไป     

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะหสถานการณการอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

2. เพ่ือวิเคราะหปญหาการเพิกถอนคํา ส่ังเจาพนักงานทองถิ่น จากการพิจารณาอุทธรณของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

3. เพ่ือจัดทําขอเสนอตอการพัฒนากระบวนการออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทอ งถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  
เปนการศึกษาคําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 ท่ีมีการอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในระหวางป 2557 ถึง ป 2559 โดยศึกษาจาก
ขอมูลเอกสาร และทะเบียนอุทธรณ ของกลุมคุมครองสิทธิ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

1.4 กรอบแนวคิด 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเรื่องอุทธรณ 
- ทะเบียนงานอุทธรณ 
- คําวินิจฉัยอุทธรณ 

 

ปญหาท่ีคนพบ 

- กระบวนการออกคําสั่ง  
- แบบของคําสั่ง 
- เนื้อหาคําสั่ง 

 

ขอเสนอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นในการพัฒนา

กระบวนการออกคําสั่งทาง
ปกครอง  

ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
 

จําแนก 
- หนวยงาน 
- พ้ืนท่ี 
- ประเด็นคําสั่ง 
- ประเภทกิจการ 
- ผลการวินิจฉัย 

 
  

 
 

วิเคราะห  
ดวยเครื่องมือ 
 

รวบรวม 

 
 ยกอุทธรณ 

 

คําสั่งท่ีถูก 
เพิกถอน 
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1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

 “คําส่ังทางปกครอง” หมายถึง การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ี ท่ีมีผลเปนการสรางนิติ
สัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันท่ีจะ กอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปน การถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ ในท่ีนี้จะเปนคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

“การอุทธรณ” หมายถึง การใหสิทธิของผูรับคําสั่งทางปกครอง โตแยงคําสั่งท่ีไมพอใจ ขณะเดียวกัน
ก็เปดโอกาสใหฝายปกครองมีโอกาสตรวจสอบคําสั่งท่ีเจาหนาท่ีไดทําไปแลววาเปนคําสั่งทางปกครองท่ี
ผิดพลาดหรือไม ชอบดวยกฎหมายหรือไม หากฝายปกครองเห็นวาเจาหนาท่ีทําคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือไมสมเหตุสมผล ก็มีกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงและเยียวยาความเสียหายได ในท่ีนี้จะ
เปนการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ท่ีผูรับคําสั่งไดอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถานการณการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  
2. สภาพปญหาการเพิกถอนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น   
3. ไดขอเสนอตอการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนัก งาน

ทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 การออกคําสั่งทางปกครอง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบังคับใชกฎหมาย ท่ีมีกฎหมายหลายเรื่อง

รองรับ รวมถึงกําหนดขั้นตอน รูปแบบการดําเนินการไว ดังนั้น เพ่ือใหการออกคําสั่งทางปกครองมีผลบัง คับใช

อยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หรือขอมูลท่ีจะนํามาประกอบในการดําเนินการ

ออกคําสั่ง ซ่ึงจะมีเรื่องท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

2.1 การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

การบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพ่ือใหประชาชนมีอํานาจในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการตาง ๆ  ท่ีเปนสาธารณะของทองถิ่นดวยตนเอง  ตามภารกิจหนาท่ีท่ีระบุใหดําเนินการ

อยางชัดเจน  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบชัดเจน  มีผูบริหารท่ีไดรับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนหรืออาจจะไดรับความ

เห็นชอบจากสภาทองถิ่น (โกวิทย พวงงาม, 2551) 

การบริหารราชการสวนทองถิ่น ใชหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหกับประชาชน
โดยตรง การกระจายอํานาจเปนการใหทองถิ่นในฐานะผูรับมอบอํานาจจะตองมีความรับผิดชอบตอการ
ดําเนินการและการตัดสินใจของตนเอง 

2.2 รูปแบบและโครงสรางการปกครองทองถ่ินไทย 

การปกครองของไทยแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน คือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ (วัชรินทร อินทพรหม, วณิฎา แชมลําเจียก, พัลมล สินหนัง, รวิกานต อํานวย และ
เฉิ่นถิบิ๊กถาว, 2558) 

การบริหารราชการสวนกลาง คือ กระทรวงตาง ๆ ทบวง และสํานักนายกรัฐมนตรี 
การบริหารราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงตาง ๆ ท่ีจัดต้ังขึ้น

ในภูมิภาค โดยมีหัวหนาฝายบริหารมาจากการแตงต้ังท้ังหมด 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ัวไป คือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) โดยมีหัวหนาฝายบริหารและสมาชิกมาจากการเลือกต้ังท้ังหมด 

2. รูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา  
ความสัมพันธของสวนราชการท้ัง 3 สวน มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการรวมศูนยอํานาจ และการ

กระจายอํานาจ กลาวคือ ความสัมพันธระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคเปนรูปแบบของการรวมศูนยอํานาจ 
ดานความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค กับสวนทองถิ่น เปนรูปแบบของการกระจายอํานาจ โดย
สวนกลางและสวนภูมิภาคมีหนาท่ีกํากับ ดูแล และสงเสริมสวนทองถิ่น 

รูปแบบและโครงสรางการปกครองทองถิ่นไทย แตละประเภท มีดังนี้ 
1. กรุงเทพมหานคร เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีขนาดใหญระดับมหานคร และเปนท่ีต้ัง

เมืองหลวงของประเทศ มีพ้ืนท่ีปกครองครอบคลุมกรุงเทพมหานครและกรุงธนบุรีท้ังหมด มีหัวหนาฝายบริหาร
และสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีความพิเศษอีกประการคือนอกจากจะมีสภา
กรุงเทพมหานครแลว ยังมีสภาเขตอีก 50 เขต 

2. เมืองพัทยา เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหัวหนาฝายบริหารและสมาชิกสภามาจา กการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีพ้ืนท่ีปกครองคือพ้ืนท่ีเมืองพัทยาท้ังหมด ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ของประเทศมายาวนาน ในปจจุบันเมืองพัทยามีลักษณะคลายเทศบาลนคร แตคงความพิเศษไวอยางเดียว คือ 
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ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหนาขาราชการมาจากการวาจาง มีวาระดํารงตําแหนง 4 ป ซ่ึงตางจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอ่ืนของไทย ท่ีปลัดหรือหัวหนาขาราชการเปนขาราชการมีวาระดํารงตําแหนงจนมีอายุของผู ดํารง
ตําแหนงครบ 60 ป 

3. องคการบริหารสวนจังหวัด เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบท่ัวไปท่ีมีมายาวนานหลังการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองของไทยเปนระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475 ไดไมนาน มีหัวหนาฝายบริหารและสมาชิก
สภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน แตในปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดไมมีพ้ืนท่ีปกครอง เปน
ของตัวเอง จึงทําใหการดําเนินงานไมมีความชัดเจน 

4. เทศบาล เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบท่ัวไปท่ีมีมายาวนานท่ีสุดหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองของไทยเปนระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 เพียงปเดียวและถือไดวาเปนการปกครองทองถิ่นท่ี
สมบูรณแบบท่ีสุดประเภทแรกของไทย และยังคงใชจนถึงปจจุบัน มีหัวหนาฝายบริหารและสมาชิกสภามาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน โดยในปจจุบันเทศบาลแบงเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลตําบล 

5. องคการบริหารสวนตําบล เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นหลังสุดและมีจํานวนมาก
ท่ีสุดของไทย คือในป พ.ศ. 2537 ประเทศไทยไดยกระดับสภาตําบลและสุขาภิบาลเปนเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล มีหัวหนาฝายบริหารและสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมีความเปนอิสระซ่ึงกันและกัน กลาวคือ สวนกลางและสวน
ภูมิภาคไมไดเปนหัวหนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญไมไ ด เปน
หัวหนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก โดยสวนกลางและสวนภูมิภาคมีหนาท่ีกํากับ ดูแล และสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น 

ในการใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะตอง
ดําเนินการต้ังแตการออกขอบัญญัติทองถิ่น กําหนดเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในทองถิ่น และประชาสัมพัน ธให
ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบรวมท้ังถือปฏิบัติ และหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการควบคุมกํากับ ใหประชาชนและผู
ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ต้ังแตการแจง หรือการขออนุญาต
ในการดําเนินการ ซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นจะตองเปนผู พิจารณาความเหมาะสมและความถูกตองตา มหลัก
กฎหมายกอน จึงอนุญาตใหดําเนินกิจการได รวมถึงการตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุ งใน
สวนท่ีบกพรองและเกิดผลกระทบตอบุคคลอ่ืน และหากมีการฝาฝนไมดําเนินการตามคําแนะนําก็จะสามารถมี
มาตรการบังคับดวยการออกคําสั่งทางปกครอง เพ่ือบังคับใหเปนไปตามท่ีกําหนดได 

2.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับ

การใชอํานาจของเจาหนาท่ีในการออกคําสั่งทางปกครองตาง ๆ วาจะตองเตรียมการและดําเนินการอยางไร 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีใชเปนหลักในการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑบางอยางก็มีการบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ และหลักเกณฑบางอยางก็ถือไดวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไป (Principes generaux du droit) เชน 
หลักการไมมีสวนไดเสียของเจาหนาท่ี หลักการรับฟงผูท่ีถูกกระทบสิทธิ หลักการใหเหตุผลประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ เปนตน  จึงอาจกลาวไดวาโดยผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ี
ฝายปกครองจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ในฐานะท่ีเปนกฎหมายท่ีกําหนด
มาตรฐานขั้นตํ่าของการปฏิบ ัติราชการทางปกครอง และมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติเปนหลักการวา “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัตินั้น เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ
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และมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม ตํ่ากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
ในพระราชบัญญัตินี้”    

ฉะนั้น การท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของเจาหนาท่ีฝายปกครองตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีวางไวเพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาเจาหนาท่ี ไดใช
อํานาจตามกฎหมายดวยความเปนธรรมปราศจากความลําเอียงและถูกตองตามกฎหมาย อันจะกอใหเกิดผลดี
ตอประโยชนสวนรวมและประโยชนตาง ๆ ของเอกชนอยางแทจริง  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสรางประสิทธิภา พใน
การบริหารราชการแผนดิน และสรางมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติธรรม (Rules 
of law) 

2.3.1 หลักกฎหมายสําคัญในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเนนท่ีกระบวนการทําคําสั่งทางปกครองของเจาหนาท่ีซ่ึงถือวาเปนมาตรการ
ท่ีฝายปกครองใชมากท่ีสุด และโดยท่ีคําสั่งทางปกครองคือ “การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีในการ
ออกคําสั่งกําหนดสิทธิหนาท่ีอันเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชนใน
ลักษณะตาง ๆ เชน คําสั่งใหกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียนซ่ึงรวมไปถึงการปฏิเสธสิทธิตาง ๆ ดวย”  ฉะนั้น เพ่ือใหการ
ใชอํานาจของเจาหนาท่ีในการทําคําสั่งทางปกครองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้จงึวางหลัก
กฎหมายท่ีสําคัญ ๆ ใหเจาหนาท่ีตองถือปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. หลักการกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี  ในการจัดทําคําสั่งทางปกครองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะตองจัดทําโดยเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น (มาตรา 12) ซ่ึงคําวา “เจาหนาท่ี” หมายถึง บุคคล คณะ
บุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม 
(มาตรา 5) จากนิยามศัพทคําวา “เจาหนาท่ี” จะเห็นไดวากฎหมายมุงประสงคจะครอบคลุมการใชอํานาจของ
เจาหนาท่ีทุกฝายอยางกวางขวาง ซ่ึงรวมถึงผูท่ีไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐ อันไดแก สภาวิชาชีพ
ตาง ๆ เชน สภาทนายความ แพทยสภา ฯลฯ หรือแมเอกชนในบางกิจกรรมท่ีมีกฎหมายใหอํานาจ เชน ชาง
รังวัดเอกชน กรรมการเลือกต้ัง ฯลฯ 

ข. หลักการกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีมีความเปนกลาง  เจาหนาท่ีผูพิจารณาทําคําสั่งทางปกครองจะตอง
มีความเปนกลางไมมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีตนเปนผูพิจารณา โดยกฎหมายไดบัญญัติไมใหเจาหนาท่ีทําคําสั่งทาง
ปกครอง ในกรณีท่ีตนมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น และจัดกระบวนการใหคูกรณีไดมีโอกาสโตแยงความไมเปนกลาง
ของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง  ท้ังนี้ ไมวาจะเปนขั้นตอนกอนท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองหรือภายหลัง ท่ีได
มีคําสั่งทางปกครองแลวก็ตาม (มาตรา 13 ถึงมาตรา 16) 

ค. หลักความเรียบงาย รวดเร็ว และถูกตอง  กระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทาง
ปกครองจะตองยึดหลักความเรียบงาย รวดเร็ว และถูกตอง โดยเจาหนาท่ีจะตองแจงสิทธิและหนาท่ีใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบ ถาคําขอมีขอบกพรองเจาหนาท่ีมีหนาท่ีแนะนําใหคูกรณี
แกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง (มาตรา 27) 

ง. หลักการพิจารณาแบบไตสวน  ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงได
ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมถูกตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณีโดยเจาหนา ท่ี
จะตองพิจารณาหลักฐานท่ีตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง (มาตรา 28 และมาตรา 29) 
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จ. หลกัการรับฟงผูท่ีถูกกระทบสิทธิ  ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู กรณี 
เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงเพ่ือแสดง
พยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

ฉ. หลักการเขาถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการ
โตแยง ชี้แจงหรือเพ่ือปองกันสิทธิของตนได เวนแตกรณีท่ีตองเก็บรักษาไวเปนความลับ (มาตรา 31 และมาตรา 
32) 

ช. หลักการใหเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง     คําสั่งทางปกครองจะตองชัดเจนเพียงพอท่ีจะใหผูรับ
คําสั่งเขาใจและปฏิบัติตาม  ฉะนั้น  คําสั่งทางปกครองท่ีเปนหนังสือนอกจากจะตอง ลงวันท่ี ลายมือชื่อผูออก
คําสั่งทางปกครอง ระบุชื่อและตําแหนงผูออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 36) แลว จะตองประกอบดวย
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีนํามาอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
(มาตรา 37) และในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหคําสั่งทางปกครองใดท่ีตองใหเหตุผลในคําสั่ง  ผู
ออกคําสั่งทางปกครองก็จะตองใหเหตุผลของคําสั่ง ทางปกครองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 

ซ. หลักการแจงสิทธิในการอุทธรณ  โดยหลักท่ัวไปคําสั่งทางปกครองยอมมีผลนับแตผูรับคําสั่งไดรับ
คําสั่งนั้น  ฉะนั้น หากผูรับคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวยกับคําสั่งนั้นผูรับคําสั่งยอมใชสิทธิอุทธรณเพ่ือขอใหฝาย
ปกครองแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาวหรือขอทุเลาการบังคับใช เพราะการไมปฏิบัติตามคําสั่งของฝาย
ปกครองยอมมีมาตรการบังคับตามมาเสมอพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงบัญญัติใหฝายปกครองตองแจงสิทธิในการ
อุทธรณใหแกผูรับคําสั่งทราบวา หากผูรับคําสั่งไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ผูรับคําสั่งสามารถอุทธรณตอใคร 
ภายในระยะเวลาเทาใด และการไมแจงสิทธิอุทธรณจะมีผลใหระยะเวลาอุทธรณตามท่ีกฎหมายกําหนดขยาย
ไปเปน 1 ป หากไมมีการแจงสิทธิอุทธรณใหม (มาตรา 40) 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดวางหลักเกณฑสําคัญ ๆ หลายประการในการคุมครองสิทธิของคูกรณีโดย
ยอมรับหลักการท่ีวา ผูท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับฝายปกครองมิใชผูอยูใตบังคับของฝายปกครองแตเปนผูทร งสิทธิ
ตามกฎหมาย ซ่ึงคําวา    “คูกรณี”   หมายถึง    เอกชนผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทาง
ปกครอง ซ่ึงไดแก ผูยื่นคําขอผูคัดคานคําขอ   ผูท่ีสิทธิถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน
เนื่องจากการออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 5) 

ก. สิทธิของคูกรณี   
พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติรับรองสิทธิของคูกรณีเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชน ไวใน

ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
          (1) สิทธิคัดคานความไมเปนกลางของเจาหนาท่ี (มาตรา 13) 
          (2) สิทธิในการมีท่ีปรึกษาหรือผูทําการแทน ในการติดตอกับเจาหนาท่ี คูกรณีมีสิทธินําบุคคลใดบุคคล
หนึ่งไปพรอมกับตนไดเพ่ือใหคําแนะนําหรือชวยตนชี้แจงตอเจาหนาท่ี เชน ทนายความ   วิศวกร    เภสัชกร    
หรือผูเชี่ยวชาญในวิชาชพีใด ๆ (มาตรา 23) หรือแตงต้ังตัวแทนกระทําการในกระบวนการพิจารณาออกคําสั่ง
ทางปกครองแทนตนเองได (มาตรา 24) 
       (3) สิทธิท่ีจะไดรับคําแนะนําและแจงสิทธิหนาท่ีตาง ๆ ในการติดตอเจาหนาท่ีกฎหมายกําหนดให
เจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองแจงสิทธิหนาท่ีตาง ๆ ในกระบวนการพิจารณาใหคูกรณีทราบ และหากคําขอหรือคํา
แถลงมีขอบกพรองอันเกิดจากความไมรู เจาหนาท่ีก็ตองแนะนําใหทราบเพ่ือแกไข (มาตรา 27) 
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(4) สิทธิไดรับการพิจารณาโดยสมบูรณ ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาท่ีตองหยิบยก
ประเด็นตาง ๆ ขึ้นมาพิจารณาท้ังหมด ท้ังสิ่งท่ีเปนคุณและเปนโทษตอเอกชนโดยไมผูกมัดอยูกับคําขอ หรือ
พยานหลักฐานท่ีคูกรณีนํามาแสดงเพียงอยางเดียว (มาตรา 28) แตเจาหนาท่ีตองศึกษารวบรวมพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ทุกวิถีทางตามความจําเปน (มาตรา 29) เพ่ือใหการพิจารณาของตนไดขอเท็จจริงท่ีครบถวน ชอบดวย
กฎหมายและเกิดผลดีตอประโยชนของเอกชนและประโยชนสาธารณะอยางแทจริง 
        (5) สิทธิรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการทําคําสั่งทางปกครองท่ีกระทบหรืออาจกระทบสิทธิของตน 
และมีสิทธิโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนตอเจาหนาท่ี (มาตรา 30) 

(6) สิทธิในการขอดูเอกสารท่ีจําเปน   คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสาร   พยานหลักฐาน ท่ีเจาหนาท่ีใช
ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือการโตแยง หรือชี้แจง หรือปองกันสิทธิของตน เวนแตเปนเอกสาร
อันเปนตนรางคําวินิจฉัยหรือเปนความลับ (มาตรา 31 และมาตรา 32) ซ่ึงหลักเกณฑขอตรวจดูเอกสารได
กําหนดไวในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 
         (7) สิทธิไดรับการพิจารณาโดยเร็ว คณะรัฐมนตรีไดวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาท่ีไวแลวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2532 (มาตรา 33) 

(8) สิทธิไดรับทราบเหตุผลของการวินิจฉัยสั่งการ คําสั่งทางปกครองจะตองแสดงเหตุผลของคําสั่งไว 
เพ่ือความชัดเจนและเพ่ือประโยชนในการโตแยงคําสั่ง (มาตรา 37) เวนแตคําสั่งทางปกครองบางประเภทท่ี
กฎหมายยกเวนไว เชน เปนกรณีท่ีมีผลตามคําขอเหตุผลเปนท่ีรูอยูแลว เปนกรณีท่ีตองรักษาความลับ หรอืเปน
เรื่องเรงดวน (มาตรา 37) และมาตรา 38 ไดใหอํานาจฝายปกครองออกกฎกระทรวงยกเวนคําสั่งทางปกครอง
บางประเภทท่ีไมตองใหเหตุผลในคําสั่ง 
          (9) สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณโตแยง เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดขั้นตอนการอุทธรณไวในคําสั่ง
ทางปกครอง เจาหนาท่ีจะตองระบุถึงกรณีท่ีอาจอุทธรณโตแยงขั้นตอน การยื่นอุทธรณ และระยะเวลาการ
อุทธรณไวในคําสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา 40)  

อนึ่ง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดมีคําแนะนําถึงหลักเกณฑการแจงสิทธิในการ
อุทธรณไวในคําแนะนําของคณะกรรมการฯ ท่ี 1/2540 เพ่ือใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาวแลว 

ข. สถานภาพของคูกรณี  คูกรณีจะเปนนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได (มาตรา 21) หาก
เปนบุคคลธรรมดาจะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกรณีท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน (มาตรา 22) 

คําสั่งทางปกครองจึงมีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  
(1) องคประกอบในแงของผูออกคําสั่ง : “เจาหนาท่ี”  
คําสั่งทางปกครองโดยหลักตองกระทําโดยเจาหนาท่ี ไมใชเอกชน เวนแตเอกชนนั้นจะไดรับมอบใหใช

อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการบางอยาง การกระทําของเอกชนท่ีไดรับมอบอํานาจจึงอาจเปน
คําสั่งทางปกครองได  

(2) องคประกอบในแงของการใชอํานาจรัฐ : “อํานาจปกครอง”  
มาตรการท่ีกระทําลงโดยเจาหนาท่ีอันจะถือวาเปนคําสั่งทางปกครองนั้น จะตองเปนมาตรการท่ีเกิด

จากการใชอํานาจรัฐและตองเปนอํานาจมหาชนประเภทการใชอํานาจทางปกครองของฝายปกครอง  
(3) องคประกอบในแงวัตถุประสงค : “กฎเกณฑ/นิติสัมพันธ”  
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คําสั่งทางปกครองเปนการกระทําท่ีมุงผลในทางกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการกําหนดกฎเกณฑหรือ นิติ
สัมพันธระหวางบุคคล กลาวคือ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย ดังนั้น มาตรการใดๆ ของฝาย
ปกครองซ่ึงเกิดจากการใชอํานาจปกครอง หากเปนการตระเตรียมการเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองแลว แมจะ
สงผลกระทบตอบุคคลท่ีอาจจะเปนผูรับคําสั่งทางปกครอง ก็ยังไมถือวามาตรการนั้นเปนคําสั่งทางปกครอง  

(4) องคประกอบในแงของผลตอผูรับคําสั่ง : “ผลเฉพาะกรณี”  
เปนองคประกอบท่ีเปนเครื่องแบงแยกคําส่ังทางปกครองออกจากรูปแบบการกระทําทางปกครอง อีก

รูปแบบหนึ่ง คือ “กฎ” โดยคําสั่งทางปกครองเปนการกําหนดกฎเกณฑหรือกอนิติสัมพันธในลักษณะท่ี มีผล
เฉพาะกรณี หรือกับบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีสามารถระบุตัวบุคคลได ในขณะท่ี “กฎ” เปน
กรณีท่ีเจาหนาท่ีใชอํานาจปกครองกําหนดกฎเกณฑหรือกอนิติสัมพันธในลักษณะท่ีมีผลบังคับกับบุคคลท่ัวไป
ไมจํากัดจํานวน  

(5) องคประกอบในแงการเกิดผลในระบบกฎหมาย : “ผลโดยตรงภายนอกฝายปกครอง”  
คําสั่งทางปกครองเปนกฎเกณฑท่ีมีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝายปกครอง คือ มีผลเปนการกอต้ัง 

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิหนาท่ีของบุคคลท่ีมีสถานะอยูภายนอกฝายปกครอง องคประกอบขอนี้เปนเครื่อง
แบงแยกคําสั่งทางปกครองออกจากคําสั่งภายในฝายปกครอง คําสั่งท่ียังไมมีผลออกไปภายนอกฝายปกครอง 
ไมมีผลเปนการกอต้ังนิติสัมพันธระหวางองคกรฝายปกครองกับบุคคล การมีผลออกไปภายนอกฝายปกครองนี้ 
ไมไดหมายความวาจะตองเปนกรณีท่ีเปนการออกคําสั่งกับประชาชนท่ัวไปเทานั้น แตอาจจะเปนกรณีท่ีฝาย
ปกครองออกคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชาก็ได ท้ังนี ้ ขึ้นอยูกับลักษณะของคําสั่งเปนสําคัญ ถาเปนกรณีท่ีฝาย
ปกครองท่ีเปนผูบังคับบัญชาออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติในฐานะท่ีผูใตบังคับบัญชาเปนสวนหนึ่งของ
องคกรแลว คําสั่งนั้นไมใชคําสั่งทางปกครอง แตเปนคําสั่งภายในฝายปกครอง แตถาคําสั่งนั้นกระทบกับสถานะ
สวนตัวหรือสิทธิหนาท่ีสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาท่ีไมถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกร ไมเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยตรงแลว คําสั่งนั้นยอมเปนคําสั่งทางปกครอง 

2.3.2 แบบของคําส่ังทางปกครอง 
          โดยท่ัวไปการออกคําสั่งทางปกครองจะทําเปนลายลักษณอักษร แตในบางกรณีคําสั่งทางปกครองอาจ
ทําเปนวาจาหรือรูปแบบอ่ืนก็ได (มาตรา 34) ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดหลักการของแบบคําสั่งทางปกครองแตละ
ประเภทไว ดังนี้ 

ก. คําสั่งทางปกครองท่ีทําโดยวาจา กรณีท่ีมีการทําคําสั่งทางปกครองดวยวาจาอาจเกิดในกรณีเร งดวน
หรือโดยสภาพของคําสั่งไมอาจทําเปนลายลักษณอักษรได เชน คําสั่งของเจาพนักงานจราจรหรือเจาพนักงาน
ดับเพลิง หากคูกรณีเห็นวาเปนคําสั่งท่ีกระทบกระเทือนสิทธิของตนและประสงคจะทราบเหตุผลในคําสั่งก็
สามารถขอใหผูออกคําสั่งนั้นยืนยันคําสั่งเปนหนังสือไดภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งนั้น (มาตรา 35) 

ข. คําสั่งทางปกครองท่ีเปนหนังสือ คําสั่งทางปกครองท่ีเปนหนังสือ อยางนอยตองระบุ วัน เดือน ป ท่ี
ออกคําสั่ง ชื่อและตําแหนงของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่ง พรอมท้ังลายมือชื่อผูเปนเจาหนาท่ี (มาตรา 36) นอกจากนี้ 
กฎหมายกําหนดใหคําสั่งตองมีเหตุผลประกอบโดยจะตองมีท้ังขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ี
อางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ (มาตรา 37) 

ค. คําสั่งโดยวิธีอ่ืน ๆ  เปนการออกคําสั่งทางปกครองท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตน เชน สัญญาณ
หรือปายประกาศตาง ๆ ซ่ึงหากผูรับคําสั่งเห็นวากระทบสิทธิของตนก็อาจใชสิทธิโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาวได 
เปนตน 
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2.3.3 ผลของคําส่ังทางปกครอง 
          คําสั่งทางปกครองมีผลเม่ือคูกรณีไดรับแจง และยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลง
โดยเง่ือนเวลา   หรือโดยเหตุอ่ืน (มาตรา 42)   พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการแจงคําสั่งทางปกครอง
ไวอยางชัดเจน  ท้ังนี้ เพ่ือแกไขปญหาทางปฏิบัติและขอโตแยงเก่ียวกับการรับทราบคําสั่งทางปกครองซ่ึ งเปน
ปญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          ก. ไดรับรูทางเสียงและแสงขณะกระทําการ  เชน สัญญาณไฟจราจร สัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 
ข. ไดรับแจงเปนวาจาขณะกระทําการ  เชน คํา ส่ังของเจาพนักงานจราจร คํา ส่ังดวยวาจาของ

เจาหนาท่ี 
          ค. ไดรับแจงเปนหนังสือ ซ่ึงมีหลักเกณฑสําคัญ ดังนี้ 

(1) การสงใหแกผูรับแจงโดยตรงจะมีผลทันทีเม่ือผูรับคําสั่งไดรับทราบคําสั่งดังกลา วด วย
ตนเองหรือเม่ือคําสั่งนั้นไปถึงภูมิลําเนาของผูรับแมวาจะเปดอานภายหลัง (มาตรา 69 วรรคสอง) 

(2) ประกาศ ณ ท่ีทําการของเจาหนาท่ีและท่ีวาการอําเภอ ใชไดในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใน
เรื่องนั้นมีผูรับคําสั่งในเรื่องเดียวกันเกิน 50 คนขึ้นไป การแจงจะมีผลสมบูรณเม่ือลวงพนระยะเวลา 15 
วันนับแตวันท่ีประกาศ (มาตรา 72) 

(3) การประกาศทางหนังสือพิมพ ใชไดในกรณีเก่ียวของกับผูรับคําสั่งในเรื่องเดียวกันเกินกวา 

100 คน โดยท่ีไมรูตัวและภูมิลําเนาวาผูรับคําสั่งเปนใคร การแจงคําสั่งดังกลาวจะมีผลเม่ือพน 15 วัน

นับแตวันประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถิ่นนั้น (มาตรา 73)  

2.3.4 การอุทธรณคําส่ัง 

          การอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนขั้นตอนหลังจากท่ีมีการออกคําสั่งทางปกครอง เพ่ือใหมีผลเปนการ

เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองดังกลาว จึงกลาวไดวาการอุทธรณเปนมาตรการเยียวยาทาง

ปกครอง ซ่ึงใหสิทธิประชาชนในการโตแยงคําสั่งท่ีตนไมเห็นดวย ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหฝายปกครองมี

โอกาสตรวจสอบคําสั่งท่ีเจาหนาท่ีไดทําไปแลววาเปนคําสั่งทางปกครองท่ีผิดพลาดหรือไม ชอบดวยกฎหมาย

หรือไม หากฝายปกครองเห็นวาเจาหนาท่ีทําคําสั่งทางปกครองไปโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสมเหตุสมผล 

ก็มีกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงและเยียวยาความเสียหายได ท้ังนี้ เพ่ือใหคดีท่ีขึ้นสูองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง

มีจํานวนลดนอยลงและเปนคดีท่ีมีลักษณะเดนชัดอีกดวย 

ก. ผูท่ีมีสิทธิอุทธรณ คูกรณีท่ีไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองทุกคนไมวาจะอยูในฐานะผู

ท่ียื่นคําขอ ผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูท่ีไดเขามาใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครองอ่ืน ๆ ยอมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครองได หากเห็นวาสิทธิของตนถูก

กระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

ข. อุทธรณตอใคร  กฎหมายกําหนดไวเปนหลักการวา  การอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง  ใหยื่นตอ

เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง หรือตอบุคคลท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ แตถาคําสั่งทางปกครองเปน

คําสั่งของรัฐมนตรี  หรือเปนคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ  ไมวาจะจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายหรือไม  การ

โตแยงคําสั่งดังกลาวจะตองรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภายในกําหนด 90 วัน (มาตรา 44 และ

มาตรา 48) (ในกรณีท่ีศาลปกครองเปดทําการแลว การอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจะเปลี่ยนไป

เปนการฟองคดีตอศาลปกครองแทน) 
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ค. กําหนดเวลาอุทธรณ  ระยะเวลาอุทธรณยอมเปนไปตามท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว    ในกรณีท่ี

กฎหมายเฉพาะไมกําหนดระยะเวลาการอุทธรณไว คูกรณีจะตองอุทธรณภายใน 15 วัน  นับแตวันท่ีตนไดรับ

แจงคําสั่งนั้น (มาตรา 44 วรรคหนึ่ง) 

ง. รูปแบบของคําอุทธรณ การอุทธรณจะตองทําเปนหนังสือโดยมีเนื้อหาสาระท้ังในขอเท็จจริง ขอ

กฎหมายท่ีอางอิงประกอบ และระบุขอโตแยงหรือขอท่ีไมเห็นดวยกับคําสั่งทางปกครองไวใหชัดเจน  (มาตรา 

44 วรรคสอง) 

จ. การพิจารณาอุทธรณ เจาหนาท่ีจะตองพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองไมวาจะเปนปญหา

ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 46) ท้ังนี้ จะตองพิจารณาคํา

อุทธรณ และแจงใหผูอุทธรณทราบโดยไมชักชา แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันไดรับอุทธรณ (มาตรา 45) 

ฉ. ผลของการพิจารณาอุทธรณ เจาหนาท่ีซ่ึงพิจารณาอุทธรณอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเดิมหรือ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใดก็ได ไมวาจะเปนการเพ่ิมภาระ หรือลดภาระ หรือใชดุลพินิจในความ

เหมาะสมของคําสั่งทางปกครองได (มาตรา 46) 

2.3.5 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 

        คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  เจาหนาท่ีมีดุลพินิจท่ีจะเพิกถอนคําสั่งนั้นไดเสมอ 

พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติหลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไว ดังนี้ 

ก. ผูมีอํานาจเพิกถอนคําสั่ง  การพิจารณาเพิกถอนคําสั่ง เปนอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี   ท่ีออก

คําสั่งหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูนั้น (มาตรา 49 วรรคหนึ่ง) 

ข. ระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่ง  การเพิกถอนจะกระทําเม่ือใดก็ได แมจะพนกําหนดระยะเวลาการ

อุทธรณหรือมีการฟองรองเปนคดีความตอศาลแลวก็ตาม และเจาหนาท่ีสามารถเพิกถอนไดเองโดยไมตองมีผูใด

รองขอ เพราะเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ี (มาตรา 49 วรรคหนึ่ง) 

ค. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชน  เจาหนาท่ีจะตองเพิกถอนคําสั่ง

ดังกลาวภายใน 90 วัน นับแตไดรูถึงเหตุท่ีจะเพิกถอนคําสั่งดังกลาว แตถาเปนคําสั่ง  ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

เพราะไดทําขึ้นโดยแสดงขอความอันเปนเท็จหรือมีการปกปดขอเท็จจริง หรือเกิดจากการขมขู หรือจูงใจโดยมิ

ชอบเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีสามารถเพิกถอนคําสั่งดังกลาวไดโดยไมจํากัดระยะเวลา มาตรา 

49 วรรคสอง) การเพิกถอนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวเจาหนาท่ีสามารถเพิกถอนไดท้ังหมดหรือแต

บางสวนและจะเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตในขณะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได (มาตรา 50) 

ง. ผลจากการเพิกถอนคําสั่ง  ในกรณีท่ีการเพิกถอนคําสั่งท่ีเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ งทาง

ปกครอง ฝายปกครองจะตองพิจารณาจายคาทดแทนความเสียหายตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 52)  ท้ังนี้  

จะตองคํานึงถึงประโยชนและความสุจริตของผูรับประโยชนจากคําสั่งนั้นดวย   ในกรณีท่ีผูรับคําสั่งไดรับความ

เสียหายจากการเพิกถอนคําสั่งผูรับคําสั่งยอมมีสิทธิรองขอตอหนวยงานของรัฐใหจายคาทดแทนความเสียหาย
ไดภายใน 180 วัน นับแตวันไดรับแจงการเพิกถอน 
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2.3.6 การขอใหพิจารณาใหม 

          การขอใหพิจารณาคําสั่งทางปกครองใหมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาภายในฝายปกครองท่ี

คูกรณีผูรับคําสั่งทางปกครองอาจรองขอใหเจาหนาท่ีพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองใหมอีกครั้งหนึ่งไมวาจะ

อยูในระยะเวลาอุทธรณหรือพนกําหนดการอุทธรณแลวก็ตามการขอใหเจาหนาท่ีพิจารณาจัดทําคําสั่งทาง

ปกครองใหมตองอยูในหลักเกณฑ ดังนี้ (มาตรา 54) 

-  มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ 

-  คูกรณีท่ีแทจริงมิไดมีสวนรวมในการพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครอง 

-  เจาหนาท่ีท่ีทําคําสั่งไมมีอํานาจ 

-  ขอเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนประโยชนแกคูกรณี 

-  การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายใน 90 วัน นับแตผูขอไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณา

ใหมได (มาตรา 54) 

2.3.7 มาตรการบังคับทางปกครอง 

          เพ่ือใหคูกรณีปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไดมีการกําหนดมาตรการ

บังคับขึ้นในกรณีท่ีผูรับคําสั่งไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองโดยกําหนดใหเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองอาจ

ใชมาตรการบังคับเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งได  การใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาท่ีมีหลักการ

สําคัญวา การใชมาตรการบังคับทางปกครองจะตองกระทําเทาท่ีจําเปน มีความชัดเจนแนนอน (มาตรา 56 

วรรคสาม มาตรา 59 และมาตรา 60) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง และมาตรการดังกลาว

จะตองใชโดยใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด  มาตรการบังคับทางปกครองแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 

ก. คําสั่งใหชําระเงิน  เชน สั่งใหชําระคาปรับ จายเงินเขากองทุน ชําระคาธรรมเนียมฯลฯ หากไมมี

การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ฝายปกครองอาจใชมาตรการบังคับโดย การยึด อายัดเงิน หรือทรัพยสิน เพ่ือ

ดําเนินการชําระหนี้ตามคําสั่ง แตกอนใชมาตรการบังคับโดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาว เจาหนาท่ีตอง

มีหนังสือเตือนใหผูซ่ึงอยูในบังคับ ชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวา 7 วัน (มาตรา 57) 

ข. คําสั่งใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน สั่งใหยุติการกระทําท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย สั่งให

รื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ําทางสาธารณะ สั่งปดโรงงาน ฯลฯ เปนตนหากมีการฝาฝนคําสั่งดังกลาวเจาหนา ท่ี

อาจใชมาตรการบังคับ ดังนี้ 

(๑) เขาดําเนินการแทน เจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีเจาหนาท่ีมอบหมายอาจเขาดําเนินการตามท่ีสั่งให

กระทํานั้นเสียเอง และหากมีคาใชจายใด จะตองชดใชคาใชจาย และเงินเพ่ิมรอยละ 25 ตอปของคาใชจาย

ดังกลาว (มาตรา 58 (1)) 

(๒) ใหชําระคาปรับทางปกครอง ตามจํานวนท่ีสมควรแกเหตุ แตตองไมเกินวันละ    20,000 บาท 

(มาตรา 58 (2) ) กอนท่ีเจาหนาท่ีจะใชมาตรการบังคับใด ๆ เจาหนาท่ีจะตองมีหนังสือเตือนใหมีการกร ะทํา

หรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครองกอนในระยะเวลาอันสมควร และในหนังสือเตือนจะตองระบุมาตรการ

บังคับใหชัดแจง และระบุมาตรการบังคับไวเพียงมาตรการเดียว รวมท้ังคาใชจายในการท่ีเจาหนาท่ีหรือบุคคล

ท่ีไดรับมอบหมายเขาดําเนินการแทนหรือจํานวนคาปรับ (มาตรา 59) 
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2.3.8 ระยะเวลาและอายุความ 

         การนับอายุความในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยหลักจะไมนับรวมวันแรกแหงระยะนั้น 

เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือเจาหนาท่ีกําหนดไวเปนการอ่ืนโดยเฉพาะ สวนการสิ้นสุดของระยะเวลา หาก

เปนวันหยุดทําการงานของเจาหนาท่ี ใหนับวันหยุดนั้นเขาไปดวย หมายความวา ถาครบกําหนดในวันนั้นแมจะ

เปนวันหยุดทําการ เจาหนาท่ีจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ จะเลื่อนไปดําเนินการในวันเปดทําการตามปกติ

ไมได แตถาเปนกรณีท่ีประชาชนตองกระทําการไมวาจะเปนระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือโดยคําสั่ง ของ

เจาหนาท่ี ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการของเจาหนาท่ีก็ดีหรือวันหยุดตามประเพณีของผูรับคําสั่งก็ดี ใหถือวา

ระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทําการปกติถัดจากวันหยุดนั้น ท้ังนี้ เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาท่ีท่ีมีคําสั่งจะกําหนด

เปนอยางอ่ืน (มาตรา 64) 

          สวนการขอขยายระยะเวลาสามารถกระทําได โดยเจาหนาท่ีผูพิจารณาจะพิจารณาขยายระยะเวลา

กอนหรือหลังระยะเวลาสิ้นสุดก็ได แตท้ังนี้ตองยื่นคําขอภายใน 15 วัน นับแตเหตุท่ีไมอาจกระทําไดสิ้นสุดลง ซ่ึง

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาจะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความเปนธรรมในแตละกรณี (มาตรา 

65 และมาตรา 66) เม่ือมีการอุทธรณหรือยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาการพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แตถา

เสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือท้ิงคําขอใหถือวาอายุความเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยู

เลย (มาตรา 67) 

2.3.9 คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง 

          ปจจุบันมีกฎหมายเปนจํานวนมากท่ีบัญญัติใหมีคณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการพิจารณาทําคําสั่งทาง

ปกครอง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงไดบัญญัติหลักเกณฑเปนการท่ัวไป เพ่ือใหการพิจารณาทํา

คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการตามกฎหมายตาง ๆ มีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนด

หลักเกณฑท่ีสําคัญในการพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการตาง ๆ ไวดังนี้ 

(ก) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองระบุตัวบุคคล (มาตรา 75) 

(ข) กรณีพนจากตําแหนงกอนวาระ (มาตรา 76) 

(ค) คณะกรรมการท่ีเขามาแทนหรือเพ่ิมขึ้น ระหวางวาระของคณะกรรมการ (มาตรา 77) 

(ง) การใหกรรมการท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทพนกอนครบวาระ (มาตรา 78) 

(จ) การกําหนดองคประชมุของคณะกรรมการ (มาตรา 79) 

(ฉ) วิธีการประชุม (มาตรา 80) 

(ช) อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ (มาตรา 81) 

(ซ) การลงมติของคณะกรรมการ (มาตรา 82) 

(ฌ) ตองจัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ (มาตรา 83) 

(ญ) การจัดทําคําวินิจฉัยและความเห็นแยง (มาตรา 84) 

2.3.10 คําส่ังทางปกครองและการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 

ความผิดพลาดของการกระทําทางปกครองสวนใหญจะเกิดขึ้นในขั้นตอนกอนมีการออกคําสั่งทาง

ปกครองหรือในขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวกอนออกคําสั่งทางปกครอง หากสามารถสรางวิธีการเพ่ือ
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ปองกันการกระทําท่ีผิดพลาดในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสามารถคุมครองสิทธิ

เสรีภาพใหแกประชาชนจากการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายไดเปนอยางดี เพราะเปนมาตรการปองกันความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแกประชาชน ซ่ึงดีกวามาตรการทางศาลอันเปนการเยียวยาความเสียหายท่ีไดเกิดขึ้นแลว 

อีกท้ังยังกอใหเกิดความเชื่อม่ันตอประชาชนในความม่ันคงของคําสั่งทางปกครองอีกดวย 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาพนักงานท่ีมีผลเปนการสราง

นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ

สิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ

วินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียนแตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ (พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

คําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ฝายปกครองมีหนาท่ีท่ีจะตองเพิกถอนคําสั่งนั้น คําสั่งทางปกครองท่ีชอบ

ดวยกฎหมายบางครั้งก็กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวมได จึงอาจตองถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิ กผล

ของคําสั่งเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม ดังนั้นคําสั่งทางปกครองไมวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไม ก็อาจมีการ

เพิกถอนได เพียงแตการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะตองมีหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน คําสั่งทางปกครองท่ี

ออกมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ถาไมมีผลกระทบตอผูใด หรือมีผลกระทบตอบางคน แตมีประโยชนสาธารณะ

ท่ีสําคัญมาเก่ียวของอาจมีการเพิกถอนไปท้ังหมด ในบางกรณีคําสั่งทางปกครองอาจไมขัดตอกฎหมา ย เสีย

ท้ังหมด หรืออยูในดุลพินิจการใชกฎหมายวาจะสมควรปฏิบัติเชนใด การเพิกถอนผลของคําสั่งทางปกครอง

เพียงบางสวนก็อาจเกิดขึ้นได (ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, 2550) 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

1. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แบงไดเปน 3 กรณี คือ 

1.1. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง  

1.2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจ

แบงแยกไดแกผูรับคําสั่งทางปกครอง 

1.3. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในกรณีท่ีผูรับคําสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริ ตใน

ความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง 

2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย บางกรณีนั้นมีผลบังคับท่ีไมเหมาะสมแก

สถานการณหรือมีเหตุการณสําคัญ จึงจําเปนตองมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น การเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายอาจแบงไดเปน 3 กรณี คือ 

2.1. คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง 

2.2. คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง 

2.3. คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงิน ใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ี

แบงแยกได 

2.4 กระบวนการออกคําส่ังของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการคุมครองสิทธิประโยชน

ของประชาชนดานสุขภาพอนามัย โดยการกระจายอํานาจใหแกองคกรและเจาหนาท่ีของรัฐระดับทองถิ่นเปนผู

มีบทบาท ในการใชอํานาจแหงกฎหมายนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการออก“คําสั่งทาง
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ปกครอง” เพ่ือบังคับตอประชาชน เปนการปองกันการกระทําท่ีผิดพลาดในขั้นตอนกอนมีการออกคําสั่งทาง

ปกครองหรือในขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงกอนออกคําสั่งทางปกครองในชั้นเจาพนักงานทองถิ่น

ครอบคลุมการดําเนินงานของเจาพนักงานทองถิ่น ในกระบวนการออกคําสั่งทางปกครอง ต้ังแตการพบ

ขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุแหงการออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไดรับคํารอง หรือ

คําขอจากประชาชนคูกรณี การเขาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การออกคําแนะนํา ตลอดจนกระบวนการ

จัดทําคําสั่งทางปกครอง 

 

แผนภาพท่ี 2.1 ผังกระบวนการกอนออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: กลุมบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับทราบเหตุจากการตรวจตรา

ตามแผน / ไดรับเร่ืองรองเรียน 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ตรวจพบเหตุแหงการออกคําสั่งตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กําหนดตัวบุคคลท่ีจะเขาสูกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 

แจงขอเท็จจริงท่ีพบและออกคําแนะนํา 

ยุติ ไมยุต ิ

ออกคําสั่งทางปกครอง 

กําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 7 วัน 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 15 วัน 

ระยะเวลา 5 วัน 
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2.5 กระบวนการดําเนินงานพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

การอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามกฎหมาย มีวัตถุประสงคเพ่ือเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดแกคูกร ณีผูรับ

คําสั่งทางปกครอง โดยเปดโอกาสให คูกรณีโตแยงคําสั่ง และขอใหฝายปกครองทบทวนและเปลี่ยนแปลงแกไข 

หรือเพิกถอนคําสั่ง เปนกระบวนการท่ีคุมครองสิทธิของประชาชน และเปนวิธีการท่ีชวยแกไขความเดือดรอน

หรือเสียหายของคูกรณีในขั้นตนกอนเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลตอไป  

 คําสั่งทางปกครองท่ีมีสิทธิอุทธรณ ตามมาตรา 66 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดแก 

(ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

1. คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

- คําสั่งตามมาตรา 21 และมาตรา 22 เก่ียวกับเรื่องสุขลักษณะของอาคาร 

- คําสั่งตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม เก่ียวกับ

เรื่องเหตุรําคาญ 

- คําสั่งตามมาตรา 45 เปนคําสั่งใหผูดํา เนินกิจการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้แก ไข 

หรือปรับปรุงใหถูกตอง หรือใหหยุดดําเนินกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราว 

- คําสั่งตามมาตรา 48 วรรคหา และมาตรา 52 เก่ียวกับเรื่องหนังสือรับรองการแจง 

- คําสั่งตามมาตรา 65 วรรคสอง เปนคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการกรณีมีการคางชําร ะ

คาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง 

- คําสั่งตามมาตรา 56 วรรคสอง ในเรือ่งการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตให ตอ

อายุ ใบอนุญาต 

- คําสั่งตามมาตรา 60 ในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาต 

2. คําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ตามมาตรา 46 วรรคสอง ในกรณีท่ีตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีฝาฝน

ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถิ่นแลว จะมีผลกระทบตอสภาวะความเป นอยู

ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนเปนสวนรวม ซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน 
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แผนภาพท่ี 2.2 ผังกระบวนการดําเนินงานพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: กลุมบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

 

2.6 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพถูกตอง และเท่ียงธรรม ประชาชนในทองถิ่น

ไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย กลุมคุมครองสิทธิศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข จึงมีหนาท่ีในการ

พัฒนากลไกดานกฎหมายสาธารณสุขโดยดําเนินการพิจารณาอุทธรณและเสนอขอวินิจฉัยคําอุทธรณ ตาม

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา 

คณะกรรมการสาธารณสุข ซ่ึงมีอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ กรมอนามัยจึงไดจัดต้ัง              

"ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข” ขึ้นมาเปนหนวยงานภายใน โดยมีบทบาทหนา ท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้                

(ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2535) 

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประยุกตเกณฑมาตรฐานทางวิชาการใหเปนขอบัญญัติทางกฎหมาย 

และพัฒนากฎหมาย รูปแบบการบังคับใช รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  

2) สงเสริมและพัฒนากฎหมาย และพัฒนาศักยภาพเจาพนักงาน และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการใชมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข  

คณะอนุกรรมการยกรางคําวินิจฉัยอุทธรณ 
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3) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบขอหารือแกเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข ผูบริหาร 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไป ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

4) ปฏิบัติงานเลขานุการกิจของคณะกรรมการสาธารณสุขและรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับมาตรการทาง

กฎหมาย  

5) ดําเนินการพิจารณาอุทธรณและเสนอขอวินิจฉัยคําอุทธรณตามกฎหมาย การสาธารณสุขตอ

รัฐมนตรี  

6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือท่ีอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย 
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บทท่ี 3   
วิธีดําเนินการ 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาท่ีดําเนินการจากขอมูลทะเบียนเรื่องอุทธรณ และเอกสารท่ี มีการ

ดําเนินการแลว โดยการศึกษารวบรวมขอมูลจากเรื่องอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น คําวินิจฉัยอุทธรณของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เพ่ือคนหาปญหาของคําสั่งท่ีถูกเพิกถอน 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ประกอบการวิจัยเชิงเอกสาร  

(Documentary research) โดยการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ท่ีมีการอุทธรณ 
และศึกษาคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรณีท่ีมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งเจา
พนักงานทองถิ่น นํามาศึกษาเชิงลึก วิเคราะหขอมูล เพ่ือคนหาประเด็นปญหาท่ีเปนเหตุแหงการเพิกถอน และ
นํามาจัดทําขอเสนอ ในการพัฒนากระบวนการออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีศึกษา ไดแก เรื่องท่ียื่นอุทธรณจากทะเบียนงานอุทธรณ ต้ังแตปงบประมาณ 2557 ถงึ 
2559 นํามาจําแนก วิเคราะหสถานการณ ตามประเด็นดังนี้ 

1. ระดับของหนวยงานท่ีออกคําสั่ง 
2. เขตพ้ืนท่ีท่ีมีการออกคําสั่ง  
3. ประเด็นของคําสั่ง 
4. ประเภทกิจการท่ีมีการออกคําสั่ง 
5. ผลการพิจารณาวินิจฉัย 

กลุมตัวอยาง ไดแก เรื่องอุทธรณท่ีมีคําวินิจฉัยใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ในปงบประมาณ 2557 – 
2559 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3.1 แบบตรวจสอบความสมบูรณของคําสั่งทางปกครองท่ีเปนไปตามกฎหมาย 
3.3.2 ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงอธิบาย (Descriptive Method) โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมา

เปรียบเทียบเชิงสถิติ 

3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการเก็บขอมูล 
3.4.1 รวบรวมขอมูลเรื่องอุทธรณ ในป 2557 – 2559 จากทะเบียนงานอุทธรณของกลุมคุมครองสิทธิ 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
3.4.2 จําแนกขอมูลจากเอกสารเรื่องอุทธรณท้ังหมด โดยแบงตาม ระดับของหนวยงานท่ีออกคําสั่ง 

เขตพ้ืนท่ี ประเด็นของคําสั่ง ประเภทกิจการท่ีมีการออกคําสั่ง และผลการวินิจฉัยอุทธรณ 
 3.4.3 นําเรื่องอุทธรณจากการจําแนก เฉพาะท่ีผลการวินิจฉัยอุทธรณถูกเพิกถอนคําสั่ง มาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเครื่องมือแบบตรวจสอบกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองตามหลักกฎหมายท่ีกําหนด  
 3.4.4 อภิปรายผลการศึกษาและสิ่งท่ีคนพบ  
 3.4.5 จัดทําขอเสนอในการพัฒนากระบวนการออกคําสั่งทางปกครอง 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล   
การวิเคราะหเปนการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือคํานวณหาคาจํานวนควา มถี่  

และรอยละ เพ่ือใชในการพรรณนาประเด็นของคําสั่งท่ีอุทธรณและถูกเพิกถอน โดยมีประเด็นการประมวลผล
และวิเคราะห ดังนี้ 

3.5.1 ขอมูลจํานวนเรื่องอุทธรณ จําแนกตามระดับของหนวยงาน เขตพ้ืนท่ี ประเด็นของคําสั่ง 
ประเภทกิจการท่ีมีการออกคําสั่ง และผลคําวินิจฉัยอุทธรณ นํามาหาคาจํานวน และรอยละ 

3.5.2 ขอมูลของเรื่องอุทธรณท่ีถูกเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น นํามาหาคาจาํนวน และรอย
ละ และเปรียบเทียบกับเกณฑตามกฎหมายในการออกคําส่ังทางปกครอง  

3.5.3 รวบรวมประเด็นปญหาของคําสั่งท่ีทําใหคําสั่งถูกเพิกถอน มาวิเคราะหและจัดทําขอเสนอการ
พัฒนากระบวนการออกคําสั่งทางปกครอง  
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

การศึกษานี้ไดรวบรวมขอมูลเรื่องอุทธรณของผูรับคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น ท่ีอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยศึกษาจากขอมูลของศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระหวางปงบประมาณ 2557 – 2559 โดยนําขอมูลมาศึกษาและ
วิเคราะห ใน 2 ประเด็น ไดแก สถานการณการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น เพ่ือสะทอน
ถึงสถานการณประเด็นปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมของทองถิ่น และศึกษาประเด็นปญหาของคําสั่งเจา
พนักงานทองถิ่นท่ีถูกเพิกถอน เพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น 
ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีผลของการศึกษา ดังนี้ 

1. สถานการณการอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น  
2. ปจจัยท่ีเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีมีการอุทธรณถูกเพิกถอน  
ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลเรื่องอุทธรณท่ีมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอรัฐมนตรีวาการกระทร วง

สาธารณสุข ระหวางปงบประมาณ 2557 ถึง 2559 พบวา มีจํานวนเรื่องอุทธรณท้ังหมด 417 เรื่อง และใน
ปงบประมาณ 2559 มีเรื่องอุทธรณเขามามากท่ีสุด แตจากขอมูลพบวาการออกคําสั่งมีโอกาสท่ีหนวยงาน เดียว 
มีการออกคําสั่งกับผูรับคําสั่งเปนกลุมในกรณีเดียวกันพรอมกันหลายราย ซ่ึงจะมีคําสั่งลักษณะนี้ได ดังนี้ ในป 
2557 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เจาพนักงานทองถิ่น มีคําสั่งเก่ียวกับกิจการสถา นท่ี
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะเปนก ลุ ม จํานวน 87 ราย และผูอํานวยการเขตลาดกร ะ บั ง 
กรุงเทพมหานคร เจาพนักงานทองถิ่น มีคําสั่งเก่ียวกับกิจการรถบรรทุกขนสงสินคาอีกกลุมหนึ่ง จํานวน 20 
ราย ในป 2559 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เจาพนักงานทองถิ่น มีการออกคําสั่งตอกิจการ
สถานท่ีจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะเปนกลุม จํานวน 123 ราย นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห จังหวัด
สงขลา เจาพนักงานทองถิ่น มีการออกคําสั่งเก่ียวกับการดําเนินกิจการโรงฆาสัตว เปนกลุม จํานวน 8 ราย และ
มีการออกคําสั่งเก่ียวกับการดําเนินกิจการเลี้ยงสุกร เปนกลุม จํานวน 18 ราย ดังนั้นหากพิจารณาทางสถิติแลว 
การนับกลุมท่ีเปนกรณีเดียวกัน นับรวมเปน 1 ราย จะมีจํานวนเรือ่งอุทธรณในป 2557 จํานวน 34 ราย 
จํานวนเรื่องอุทธรณในป 2558 จาํนวน 55 ราย และมีจํานวนเรื่องอุทธรณในป 2559 จาํนวน 75 ราย ดัง
ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลจํานวนเรื่องอุทธรณ จําแนกตามปงบประมาณ โดยนับรายเรื่อง และนับกลุมเปน 1 
ราย  

ปงบประมาณ 

เรื่องอุทธรณ  รวม 

รายเด่ียว กลุม จํานวนราย 
ของกลุม 

 นับ 
รายเด่ียว 

นับ 
กลุมเปน 1 ราย 

2557 34 2 107      141     36 

2558 55 0 0           55 55 

2559 72 3 149  221 75 

รวม 161 5 256  417 166 
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 การออกคําสั่งทางปกครองเกิดขึ้นจากกระบวนการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานทองถิ่น ผูซ่ึงมี
บทบาทหนาท่ีในการกํากับดูแล ความเปนอยูในพ้ืนท่ีใหมีสภาวะความเปนอยู ท่ีเหมาะสมตอการดํารงชี พของ
ประชาชน เนื่องจากมีการดําเนินการไมถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่น ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือมีการดําเนินกิจกรรมท่ีกอผลกระทบตอบุคคลอ่ืน  เจาพนักงานทองถิ่นหรื อเจา
พนักงานสาธารณสุขไดออกคําแนะนําใหปรับปรุงแกไขแลว แตไมดําเนินการตามคําแนะนํา ดังนั้นเพ่ือ ให
เกิดผลบังคับตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการออกคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงจะมีบทกําหนดโทษ
ตอผูฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่ง ดังนั้นการออกคําสั่งทางปกครอง จึงขึ้นอยูกับสภาวการณของสภาพพ้ืน ท่ีและ
การใชอํานาจทางปกครองเปนหลัก มีขอมูลการออกคําสั่งท่ีจําแนกตามระดับของหนวยงานท่ีออกคําสั่ง ดัง
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   แสดงขอมูลจํานวนเรื่องอุทธรณ จําแนกตามระดับของหนวยงานท่ีออกคําส่ังทางปกครอง 

ปงบประมาณ 
หนวยงานท่ีออกคําส่ัง 

รวม 
อบต. 

เทศบาล
ตําบล 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
นคร 

กทม. 

2557 9 11 0 90 31 
141 

 

2558 16 14 2 6 17 
55 
 

2559 18 23 32 128 20 
221 

 

รวม 43 48 34 224 68 417 

 
จากการจําแนกขอมูลการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น ดวยการแบงตาม พ้ืนท่ี

เขตในการแบงสวนราชการของกรมอนามัย ซ่ึงแบงเปน 12 เขต เปนศูนยอนามัยท่ี 1 – 12 ท่ัวประเทศ และ
รวมกับศูนยอนามัยท่ี 13 หรือปจจุบัน คือสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ซ่ึงดูแลเขตกรุงเทพมหานครอีก 1 
เขต มีการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลจํานวนเรื่องอุทธรณ จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีศูนยอนามัย 
 

เขตพ้ืนท่ี ปงบประมาณ รวม หมายเหตุ 

2557 2558 2559 

1. ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 
94 5 127 226* 

*มีรายกลุม 2 กลุม 
210 ราย 

2. ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 0 2 7 9  
3. ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 0 0 0 0  

4. ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี 3 8 10 21  

5. ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบรุ ี 1 4 6 11  

6. ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 5 6 7 18  
7. ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 1 4 2 7  

8. ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 2 1 1 4  

9. ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 3 1 2 6  

10. ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 0 1 2 3  
11. ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 1 6 5 12  

12. ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
0 0 33 33 

*มีรายกลุม 2 กลุม 
26 ราย 

13. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กทม.  
31 17 19 67 

*มีรายกลุม 1 กลุม 
20 ราย 

รวม 141 55 221 417  

 
จากขอมูลท่ีแสดง เห็นไดวาเขตพ้ืนท่ีศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ

ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา มีจํานวนเรื่องอุทธรณเปนจํานวน 226 เรื่อง 67 เรื่อง และ 33 เรื่อง ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือ
ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดเชิงลึกแลว พบวาท้ัง 3 พ้ืนท่ี มีเรื่องอุทธรณท่ีมีการออกคําสั่งลักษณะเดียวกันเปน
กลุมอยู 5 กลุม ทําใหจํานวนเรื่องอุทธรณท่ีแสดงมีมากกวา พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงหากนับกลุมท่ีเปนกรณีเดียว กัน
นับเปน 1 เรื่อง จะมีจํานวนเรื่องอุทธรณในพ้ืนท่ีเขตศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม จาํนวน 18 เรื่อง ศูนยอนามัยท่ี 
12 ยะลา จํานวน 9 เรื่อง และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีจํานวนเรื่องอุทธรณเปน 48 เรื่อง  
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จากการจําแนกขอมูลการอุทธรณ จําแนกตามกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และประเภทของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกลุมประเภทกิจการหลักท่ีรัฐมนตรีวาการกระทร วง
สาธารณสุขประกาศกําหนด ไว 13 ประเภท มีการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีเก่ียวกับกิจ การ
ดังกลาว ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลจํานวนเรื่องอุทธรณ จําแนกตามประเภทกิจการ 
 

ประเภทกิจการ ปงบประมาณ รวม 
2557 2558 2559 

1. กิจการเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย 0 1 0 1 

2. เหตุรําคาญ 25 5 13 43 

3. กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     
1 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง 7 8 30 45 

2 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 1 0 10 11 

3 กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม 0 4 4 8 

4 กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ 0 0 0 0 

5 กิจการเก่ียวกับการเกษตร  2 3 3 8 

6 กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะ หรือแร 1 2 7 10 

7 กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร  หรือ
เครื่องกล 

3 4 3 10 

8 กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ 0 1 1 2 

9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 1 7 11 19 

10 กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 0 0 0 0 

11กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

4 4 4 12 

12  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี 
ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ 

2 3 5 10 

13 กิจการอ่ืน ๆ 0 3 1 4 

4   ตลาด 2 2 2 6 

5   สถานท่ีจําหนายอาหาร สะสมอาหาร 5 7 4 16 
6   การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 88 1 123 212 

รวม 141 55 221 417 
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จากขอมูลเรื่องอุทธรณ เม่ือดูจากประเด็นของการออกคํา ส่ังทางปกครอง ในลักษณะของการ

กําหนดใหมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเกิดขึ้นจากปญหาท่ีพบ หรือคําขอของผูรับคําสั่งเอง ท่ีอยูใน
อํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีจะออกคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แสดงได ดัง
ตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5  แสดงขอมูลจํานวนเรื่องอุทธรณ จําแนกตามประเด็นคําส่ัง 
 

ประเภทคําส่ัง ปงบประมาณ รวม 
2557 2558 2559 

แกไข/ปรับปรุง 126 
 

23 180 329 
(78.9%) 

หยุดดําเนินกิจการ 6 
 

15 20 41 
(9.8%) 

ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 0 
 

4 4 8 
(1.9%) 

ไมออกใบอนุญาต 9 
 

12 14 35 
(8.4%) 

เพิกถอนใบอนุญาต 0 
 

1 2 3 
(0.7%) 

พักใชใบอนุญาต 0 

 

0 1 1 

(0.2%) 
รวม 141 55 221 417 
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และเม่ือจําแนกขอมูลเรื่องอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น ตามคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ในชวงระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแต
ปงบประมาณ 2557 ถึง 2559 นั้น สามารถแสดงขอมูลผลการวินิจฉัยได ดังตารางท่ี 6  
 
ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละของผลคําวินิจฉัยอุทธรณ จําแนกตามปงบประมาณ 
 

ผลคําวินิจฉัย ปงบประมาณ รวม 

2557 2558 2559 

ไมรับอุทธรณ 3 
 

7 6 16 
(3.8%) 

จําหนายอุทธรณ 14 
 

6 33 53 
(12.7%) 

ยกอุทธรณ 96 
 

24 173 293 
(70.3%) 

เพิกถอนคําส่ัง 28 

 

18 9 55 

(13.1%) 
รวม 141 

 
55 221 417 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



27 
 

สําหรับเรื่องอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
มีคําวินิจฉัยใหเพิกถอนคําสั่ง ตามคําวินิจฉัยในรอบ 3 ป ต้ังแตปงบประมาณ 2557 ถงึ 2559 มีจํานวนเรื่อง
อุทธรณท่ีมีคําวินิจฉัยใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น จาํนวน 55 เรื่อง สามารถจําแนก
และวิเคราะหผลตามประเด็นท่ีเปนสาเหตุของการเพิกถอนคําสั่งได ตามตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลจํานวนคําส่ังทางปกครองท่ีถูกเพิกถอน จําแนกตามเหตุผลการเพิกถอนคําส่ัง  
 

เหตุท่ีถูกเพิกถอนคําส่ัง ปงบประมาณ รวม 

2557 2558 2559 
๑. กระบวนการออกคําส่ัง/ขั้นตอนการออกคําส่ัง     

ก. การตรวจสอบขอเท็จจริง 0 0 0 0 

ข. การออกคําแนะนําในการแกไขปรับปรุง     0 0 0 0 

ค. ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนออกคําสั่ง 0 0 0 0 

๒. รูปแบบของคําส่ังท่ีเปนหนังสือ       

ก. วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่ง  0 0 0 0 

ข. ชื่อและตําแหนงของเจาหนาท่ีผูออกคําสั่ง  0 0 0 0 

ค. ลายมือชื่อผูเปนเจาหนาท่ี ผูออกคําสั่ง 0 0 0 0 

๓. เน้ือหาของคําส่ัง     

ก. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของเรื่องหรือเหตุการณ  3 3 3 9 

(16.4%) 
ข. ขอกฎหมายท่ีอางอิงหรือท่ีใหอํานาจนั้น 25 14 5 44 

(80.0%) 
ค. ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจออกคําสั่ง 0 1 1 2 

(3.6%) 
๔. การแจงสิทธิอุทธรณ     

ก. ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงได  0 0 0 0 

ข. การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยงตอใคร 0 0 0 0 

ค. ระยะเวลาสําหรับการขออุทธรณหรือการโตแยงคําสั่ง 0 0 0 0 

รวม 28 18 9 55 

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลคําสั่งท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง กรณีมีผูอุทธรณคําสั่งระหวาง

ปงบประมาณ 2557 ถึง 2559 พบวา มีเรื่องท่ีถูกเพิกถอนท้ังฉบับและเพิกถอนบางสวนจํานวน 55 เรื่อง 

เหตุผลการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีถูกเพิกถอนมากท่ีสุดคือ ประเด็นขอกฎหมาย ท้ังหมด 44 เรื่อง 

ประกอบดวย การอางมาตรา/ตีความไมถูกตอง 10 เรื่อง ไมมีกฎหมายระบุไว จํานวน 7 เรื่อง และคําสั่งเกิน

กวาเหตุ จํานวน 21 เรื่อง  และเหตุผลการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในประเด็นขอเท็จจริง ท้ังหมด 9 เรื่อง 
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ประกอบดวย การไมพบขอเท็จจริง 3 เรื่อง และขอเท็จจริงไมเพียงพอ 5 เรื่อง ขอเท็จจริงไมถูกตอง 1 เรื่อง 

ประเด็นการพิจารณาและสนับสนุนในการใชดุลพินิจออกคําส่ังมี จํานวน 2 เรื่อง เปนกรณีท่ีออกคําสั่งใน

มาตรการท่ีไมสามารถปฏิบัติได ตามตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลจําแนกตามเหตุผลการเพิกถอนคําส่ัง ในเรื่องเน้ือหาของคําส่ัง  

 

เหตุท่ีถูกเพิกถอนคําส่ัง รวม 

เน้ือหาของคําส่ัง  

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของเรื่องหรือเหตุการณ  9 
(16.4%) 

   1 ขอเท็จจริงอางโดยปราศจากเหตุผล 3 
(5.5%) 

   2 ขอเท็จจริงไมมีผลตรวจรองรับ 5 
(9.0%) 

   3 ขอเท็จจริงไมถูกตอง 1 
(1.8%) 

ขอกฎหมายท่ีอางอิงหรือท่ีใหอํานาจน้ัน 44 

(80.0%) 
   1 ใชอํานาจเกินกวากฎหมายกําหนด 21 

(38.1%) 
   2 ตีความขอกฎหมายไมถูกตอง 10 

(18.2%) 
   3 อางอิงโดยไมมีขอกฎหมายกําหนด 7 

(12.7%) 
   4 ไมเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 4 

(2.8%) 
ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจออกคําส่ัง 2 

(3.6%) 
   1 มาตรการไมเหมาะสม ปฏิบัติไมได 1 

(1.8%) 
   2 มาตรการไมเหมาะสม 1 

(1.8%) 
รวม 55 
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บทท่ี 5  
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผูมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง ไดแก เจาพนักงาน
ทองถิ่น ในการออกคําสั่งนั้น หากผูไดรับคําสั่งไมพอใจ เนื่องจากเห็นวาไมเปนธรรมตอตนเอง ก็มีสิทธิในการยื่น
อุทธรณคําสั่งนั้นได ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขถือเปน
ท่ีสุด และตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบวิธีการ
ในการออกคําสั่งทางปกครองท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองจะตองดําเนินการไว จึงตองมีการดําเนินการให
สอดคลองกับกฎหมายท้ังสองฉบับอยางเครงครัด หากไมเปนไปตามหลักกฎหมายแลว ผูมีอํานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณสามารถเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นได 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปญหาการออกคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นโดยมี
ประชากรและกลุมตัวอยาง นํามาจากขอมูลเรื่องท่ีมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานท อ งถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระหวางปงบประมาณ 2557 – 2559 จํานวน 417 เรื่อง นํามา
จําแนกและวิเคราะหขอมูล เพ่ือแสดงสถานการณการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง จากการวิเคราะหข อ มูล
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

จากขอมูลของเรื่องท่ีมีการขออุทธรณ จะเห็นไดวาแนวโนมของการอุทธรณคําส่ังทางปกครอง มี
แนวโนมสูงขึ้นทุกป สืบเนื่องจากเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มมีการบังคับใชกฎหมาย ทําใหมีการออกคําสั่ งทาง
ปกครองมากขึ้น และเม่ือมีการออกคําสั่งทางปกครอง และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งไปดวยนั้น ทําใหผูรับ
คําสั่งรูสิทธิของตนเอง และปกปองสิทธิของตนเองมากขึ้น จึงคาดวาจํานวนเรื่องอุทธรณจะมีเพ่ิมจํานวนมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ สอดคลองกับขอเท็จจริงทางทะเบียนรับเรื่องอุทธรณ 

จากขอมูลของการจําแนกเรื่องท่ีมีการอุทธรณ ตามระดับของหนวยงาน จะเห็นไดวาการใชอํานาจทาง
ปกครองของหนวยงานท่ีมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ท้ังหมด มีจํานวนของการออกคําสั่งและการอุทธรณในหนวยงานทุกระดับ พบไดท้ังหนวยงานขนาดใหญ
และเล็ก แตจะเห็นไดวาหนวยงานท่ีมีขนาดใหญ เชน เทศบาลนคร และ กรุงเทพมหานคร จะมีการอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองมากกวาหนวยงานเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเม่ือเทียบสัดสวนแลว
จะมีจํานวนของหนวยงานนอยกวา  แสดงถึงชุมชนเมืองหรือชุมชนท่ีมีขนาดใหญและมีประชากรมากกวา จะมี
สภาพปญหาดานท่ีเกิดขึ้นและตองมีการบังคับใชกฎหมายมากกวาชุนชนขนาดเล็กหรือชนบท 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นวาการออกคําสั่งทางปกครองเม่ือแยกตามเขตพ้ืนท่ี เรื่องท่ีอุทธรณของ พ้ืนท่ี
ตามศูนยอนามัยเขต โดยรวมแลวจํานวนแตกตางกันไมมาก เปนไปตามสภาพของสังคม จะเห็นไดวามีการออก
คําสั่งในสังคมเมือง มากกวาสังคมชนบท และในสวนท่ีเปนเขตอุตสาหกรรม มากกวาเขตการเกษตร จึงพบ
จํานวนของการออกคําสั่งและการอุทธรณ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและภาคกลางมากกวาภาคอ่ืน ๆ   

จากตารางท่ี 4 จะเห็นวาการออกคําสั่งทางปกครองเม่ือแยกตามประเภทกิจการแลว เรื่องท่ีอุทธรณ
มากท่ีสุดจะเปน เรื่องเก่ียวกับกิจการการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 212 เรื่อง (รอยละ 50.8) 
รองลงมาเปนเรื่องของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 139 เรื่อง (รอยละ 33.3)  และเหตุรําคาญ 43 เรื่อง 
(รอยละ 10.3) ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงปญหาของการประกอบกิจการของผูประกอบการท่ีจะมีผลกระทบตอ
สุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดลอม และจะพบในชุมชนเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ      

จากตารางท่ี 5 จะเห็นวาการออกคําสั่งทางปกครองเม่ือแยกตามประเด็นคําสั่งแลว จะเห็นวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ยังมีระดับการออกคําสั่งไมแกไขปญหาอยางชัดเจน จะใชระดับของการออกคําสั่งท่ี เปน
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การแกไขเบื้องตนมากกวาการบังคับอยางจริงจัง อาจเปนเพราะแนวทางการบริหาร จะเนนในเชิงรัฐศา สตร
มากกวานิติศาสตร  

จากตารางท่ี 6  จะเห็นวาคําสั่งทางปกครองท่ีผูรับคําสั่งยื่นอุทธรณ สวนใหญจะมีคําสั่งใหยกอุทธรณ 
(รอยละ 70.3) แสดงถึงผูออกคําสั่งไดออกคําสั่งโดยชัดเจน ถูกตองแลว แตสวนของคําสั่งท่ีถูกเพิกถอนคํา ส่ัง 
จะมีจํานวนนอย (รอยละ 13.1) มีการจําหนายอุทธรณ เนื่องจากคูกรณีถอนอุทธรณจํานวนใกลเคียงกับการ
เพิกถอนคําสั่ง สวนการไมรับอุทธรณ นั้นเปนการปฏิบัติของท้ังผูออกคําสั่งและผูรับคําสั่ง ท่ีไมเปนไปตามขอ
กฎหมาย ไดแก ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ หรือเรื่องนั้นไมใชคําสั่ง เปนตน   

จากตารางท่ี 7 และตารางท่ี 8 จะเห็นวาคําสั่งทางปกครอง ท่ีถูกเพิกถอนคําสั่ง จะมีปญหาของการใช
กฎหมายไมถูกตองเปนรอยละ 80 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงองคความรู ความเขาใจในการใชกฎหมายขอผูออก คําสั่ง
ยังไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และเม่ือมีการศึกษาขอมูลเชิงลึกของผลการพิจารณาคําสั่งท่ี มีการ
เพิกถอน จํานวน 55 เรื่อง โดยผลของการศึกษาดังกลาวอภิปรายผลได ดังนี้ 

เหตุผลการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
จากประเด็นเหตุผลการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองสวนใหญ ไมพบวาคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ไม

ถูกตองในเรื่องของกระบวนการขั้นตอน และรูปแบบคําสั่งท่ีตองทําเปนหนังสือ แตจะพบวาไมถูกตองในสวน
เนื้อหาของคําสั่ง ในประเด็นขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอเท็จจริงไมเพียงพอ   

สําหรับประเด็นขอกฎหมาย จะพบวามีการใชใชอํานาจเกินกวากฎหมายกําหนด เปนการออกคําสั่งท่ี
นอกเหนือจากท่ีจะสั่งได เกินขอบเขตทําใหเปนภาระแกผูรับคําสั่งเกินไป สวนในกรณีท่ีพบ การตีความขอ
กฎหมายไมถูกตองนั้น จะเปนประเด็นของการปรับใชขอกฎหมายในการออกคําสั่ง กรณีตัวอยางไดแก การอาง
ขอกฎหมายโดยใชอํานาจตามมาตรา 28 วรรค 3 ในความหมายเปนการสั่งใหหยุดดําเนินกิจการท้ังหมด ซ่ึง
กฎหมายกําหนดเพียงหามใชสถานท่ีหรืออาคารนั้นเพียงอยางเดียว ไมรวมท้ังกิจการ สําหรับประเด็นอาง อิง
โดยไมมีขอกฎหมายกําหนด จะเปนกรณีการอางผลการประชาคม มาเปนเง่ือนไขในการไมอนุญาตหรือ ไม ตอ
อายุใบอนุญาต ซ่ึงในขอบัญญัติไมไดกําหนดไว  และในสวนท่ีออกคําสั่งไมเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย นั้น 
จะมีกรณีของการเพิกถอนคําสั่ง โดยไมมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตจํานวน 2 ครั้ง กอน ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

สวนประเด็นขอเท็จจริง จะเปนลักษณะของการออกคําสั่งโดยไมมีขอเท็จจริงประกอบการออก คํา ส่ัง 
ใชขอมูลจากการรองเรียนมาออกคํา ส่ัง หรือไมมีผลการตรวจทางวิทยาศาสตรรองรับ วาไมถูกตองตาม
มาตรฐานอยางไร ใชคํากลาวหาจากผูรองเรียนเพียงอยางเดียว  และไมมีการไปตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ
พิจารณาขอเท็จจริงไมถูกตองจากท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือน 

สวนประเด็นการใชดุลพินิจ นั้น ในการออกคําสั่งทางปกครอง ผูออกคําสั่งทางปกครองอาจตอ ง ใช 
การวินิจฉัยขอเท็จจริง การตรวจสอบขอมูล และดูความเหมาะสม  และอาจตองประเมินรวมกับผูรับคําสั่ งกอน 
จึงจะนํามาออกคําสั่งในลักษณะท่ีสามารถดําเนินการได 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาและทบทวนคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของ พบวาการดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีเปนปญหาจนมีผล
ทําใหคําสั่งนั้นถูกเพิกถอน จะมีความไมสมบูรณท้ังในกระบวนการออกคําส่ังทางปกครอง รูปแบบของคําสั่ง 
และเนื้อหาของตัวคําสั่ง จึงมีขอเสนอสําหรับผูออกคําสั่งทางปกครอง ดังนี้ 

1. การใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง ผูออกคําสั่งควรมีการพัฒนาความรูความเขาใจในหลัก
ของกฎหมายอยางถูกตอง และนํามาอางอิงประกอบการออกคําสั่ง โดยพิจารณาขอกฎหมาย
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อยางเครงครัด การใชอํานาจใหพิจารณาตามขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด และตีความโดย
เครงครัด หากไมมีการกําหนดไวในกฎหมาย ขอบัญญัติทองถิ่น จะไมสามารถนํามาอางอิง
ประกอบคําสั่งได   

2. ผูออกคําสั่งทางปกครองตองตรวจสอบขอเท็จจริงอยางรอบดาน และหากปญหาในเรื่องท่ี
ออกคําสั่ง มีขอเท็จจริงท่ีอางอิงกับมาตรฐาน ควรตองทําการตรวจวัดโดยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร ตามหลักวิชาการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาในการออกคําสั่ง  

3. ผูออกคําสั่งตองมีการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งอยางถูกตองเท่ียงธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการพิจารณา 

4. กอนออกคําสั่งทางปกครอง ควรมีการตรวจสอบกระบวนการออกคําสังตามขั้นตอน และ
องคประกอบท่ีสําคัญในการออกคําสั่งใหครบถวน เพ่ือไมใหเกิดปญหาความไมสมบูรณของ
องคประกอบตาง ๆ ในคําสั่งทางปกครอง 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดจดทําเครื่องมือในการนําไปใช ตรวจสอบกระบวนการออกคําส่ังทางปกครองของเจา
พนักงานทองถิ่น โดยพิจารณาจากปญหาท่ีคนพบจากการศึกษา ในการดําเนินการของกระบวนการออกคําสั่ง
ทางปกครอง โดยใชเครื่องมือตรวจสอบในขั้นตอนของการออกคําสั่ง ซ่ึงจัดทําเปน “แบบ Checklist ในการ
ออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” โดยใชในการ
ตรวจสอบทบทวนการออกคําสั่งแตละเรื่อง ตามรายการท่ีปรากฏ หากขาดสวนไหนท่ียังไมปรากฏ ใหผูออก
คําสั่งดําเนินการจัดหาเพ่ิมเติมใหครบถวน ถูกตองกอนสงใหกับผูรับคําสั่ง  
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แบบ Checklist ในการออกคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ิน  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
แบบ Checklist นี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือใชประกอบในการออกคําสั่งทางปกครองของเจา

พนักงานทองถิ่น เพ่ือกลั่นกรององคประกอบตาง ๆ ของคําสั่งใหครบถวน ต้ังแตกอนออกคําสั่งและระหวางการ
ออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
ประเด็นการพิจารณา ม ี ไมม ี คําอธิบาย 

1. กระบวนการออกคําส่ัง/ขั้นตอนการ
ออกคําส่ัง 

  เปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการกอนออกคําสั่ง
ทางปกครอง 

ก. การตรวจสอบขอเท็จจริง   ตองมีขอเท็จจริงประเด็นท่ีกระทําการท่ีฝาฝน หรือ
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอ่ืนท่ีชัดเจน เพียงพอท่ีจะ
รับฟงไดวา กระทําผิดจริง  

ข. การออกคําแนะนําในการแกไข
ปรับปรุง     

  เม่ือมีการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว เปดโอกาสใหผู
กอเหตุแกไข โดยออกเปนคําแนะนําพรอมกับ
กําหนดระยะเวลาในการแกไขปรับปรุงดวย 

ค. การตรวจสอบขอเท็จจริงหลัง
ใหคําแนะนํากอนออกคําสั่ง 

  เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีใหแกไขปรับปรุง ตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้ง เพ่ือดูวาไดดําเนินการ
แกไขอยางไรบางแลว 

2. รูปแบบ/องคประกอบของคําส่ังท่ี
เปนหนังสือ   

  ตรวจสอบรูปแบบ และองคประกอบของคําสั่ง 
ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

ก. วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่ง    ในตัวคําสั่ง ตองมีการระบุ วันท่ี เดือน ป ท่ีทํา
คําสั่ง/ออกคําสั่ง 

ข. ชื่อและตําแหนงของเจาหนาท่ีผู
ออกคําสั่ง  

  ๑.คําสั่ง ระบุ ชื่อ และตําแหนงของเจาหนาท่ีผูออก
คําสั่ง  
๒.ตําแหนงท่ีระบุ ใหระบุตําแหนงเฉพาะตัว และ
ตําแหนงท่ีใชอํานาจดวย 
๓.กรณีมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี หรือรักษา
ราชการแทนผูมีอํานาจออกคําสั่ง ใหตรวจสอบ
หลักฐานการมอบอํานาจ มาประกอบดวย วา

ถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
ค. ลายมือชื่อของผูเปนเจาหนาท่ีผู

ออกคําสั่ง 
 
 
 

  ผูออกคําสั่งตองลงลายมือชื่อ ดวยลายมือของผู
ออกคําสั่ง 
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ประเด็นการพิจารณา ม ี ไมม ี คําอธิบาย 

3. เน้ือหาของคําส่ัง   เปนการพิจารณาเนื้อหาท่ีมาประกอบเปนคําสั่ง ท้ัง

ฉบับใหครบถวน 
ก. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ของเรื่องหรือเหตุการณ  
  ๑.ตองอธิบายขอเท็จจริงโดยสรุป ซ่ึงอาจ

ประกอบดวยสาระดังนี้ รับทราบขอมูลจากผูใด มี
สภาพปญหาอยางไร ต้ังแตเม่ือไร มีการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหรือไม ตรวจสอบโดยผูใด มีการแนะนํา
ใหแกไขแลวหรือไม มีการตรวจติดตามหรือไม 
สรุปผลเปนอยางไร 

ข. ขอกฎหมายท่ีอางอิงหรือท่ีให
อํานาจนั้น 

  ๑.ยกขอกฎหมาย ท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีพบ
อันเปนการฝาฝนตอขอกฎหมายนั้น 
๒.ยกขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการออกคําสั่ง
(ควบคุมกํากับ) ในเรื่องนั้นได เชน ใหแกไข/
ปรับปรุง ใหหยุด /พักใช /เพิกถอนใบอนุญาต/
อนุญาต/ ไมอนุญาต แลวแตกรณี  

ค. ขอพิจารณาและขอสนับสนุนใน
การใชดุลพินิจออกคําสั่ง 

  สรุปเหตุผลการใชดุลพินิจ โดยการพิจารณาจาก
ขอเท็จจริง ประกอบกับขอกฎหมาย มาเปนเหตุผล
ในการออกคําสั่งนั้น 

4. การแจงสิทธิอุทธรณ   เปนการแจงขอมูลทายคําสั่ง เพ่ือใหผูรับคําสั่ง
ทราบถึงสิทธิในการอุทธรณโตแยงคําสั่งนั้น เปนไป
ตามกฎหมายเฉพาะ หรือกฎหมายท่ัวไป (พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง) 

ก. ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือ
โตแยง  

  ๑.หากคําสั่งในเรื่องนั้น กฎหมายเฉพาะใหสิทธิใน
การอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งได ตองระบุสิทธิ
โตแยงไวทายคําสั่งนั้น (ตรวจสอบจากขอกฎหมาย
ท่ีกําหนดไววา เรื่องใดบางท่ีสามารถอุทธรณได) 
๒.กรณีกฎหมายท่ีเฉพาะไมมี ใหดําเนินการตาม

กฎหมายท่ัวไป 
ข. การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง 

อุทธรณตอใคร 
  ตองแจงขอมูลการใชสิทธิอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่ง

นั้นวา ใหยื่นตอใคร โดยตรวจสอบกับขอกฎหมาย
ท่ีเปนปจจุบัน  

(ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉบับปจจุบัน ใหยื่น
อุทธรณตอ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ) 

ค. ระบุระยะเวลาสําหรับการยื่น

อุทธรณหรือการโตแยงคําสั่ง 

  แจงระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดใหสิทธิโตแยง ให

ผูรับคําสั่งทราบ ในคําสั่งนั้นดวย 
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2. ขอเสนอแนะ ในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ขอเสนอสําหรับการทําวิจัยตอไป ควรมีการศึกษาถึงศักยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวของในการทําคําสั่ง
ทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของในการออกคําสั่ง ผูรับผิดชอบ อัตรากําลัง  
และองคความรูตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ของทําคําสั่ง เพ่ือนําวิเคราะห และจัด
กระบวนการ ในการพัฒนาผูท่ีเก่ียวของกับการออกคําสั่งใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
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แบบตรวจสอบความสมบูรณของคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ิน  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แบบตรวจสอบนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือตรวจสอบคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือกลั่นกรองความถูกตองสมบูรณของคําสั่งในองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีผลตอการพิจารณาอุทธรณ 

ประเด็นตรวจสอบ ม ี ไมม ี หมายเหตุ 

๑. กระบวนการออกคําสั่ง/ขั้นตอนการออกคําสั่ง    

ง. การตรวจสอบขอเท็จจริง    

จ. การออกคําแนะนําในการแกไขปรับปรุง        

ฉ. การตรวจสอบขอเท็จจริงหลังใหคําแนะนํา กอนออกคําสั่ง    

๒. รูปแบบของคําสั่งท่ีเปนหนังสือ      

ง. วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่ง     

จ. ชือ่และตําแหนงของเจาหนาท่ีผูออกคําสั่ง     

ฉ. ลายมือชื่อผูเปนเจาหนาท่ี ผูออกคําสั่ง    

๓. เนื้อหาของคําสั่ง    

ง. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของเรื่องหรือเหตุการณ     

จ. ขอกฎหมายท่ีอางอิงหรือท่ีใหอํานาจนั้น    

ฉ. ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจออกคําสั่ง    

๔. การแจงสิทธิอุทธรณ    

ง. ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงได     

จ. การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยงตอใคร    

ฉ. ระยะเวลาสําหรับการขออุทธรณหรือการโตแยงคําสั่ง    
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แบบ Checklist ในการออกคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ิน  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
แบบ Checklist นี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือใชประกอบในการออกคําสั่งทางปกครองของเจา

พนกังานทองถิ่น เพ่ือกลั่นกรององคประกอบตาง ๆ ของคําสั่งใหครบถวน ต้ังแตกอนออกคําสั่งและระหวางการ
ออกคําสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ประเด็นการพิจารณา ม ี ไมม ี คําอธิบาย 

๑. กระบวนการออกคําส่ัง/ขั้นตอนการ
ออกคําส่ัง 
 

  เปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการกอนออกคําสั่ง
ทางปกครอง 
 

ช. การตรวจสอบขอเท็จจริง   ตองมีขอเท็จจริงประเด็นท่ีกระทําการท่ีฝาฝน หรือ
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอ่ืนท่ีชัดเจน เพียงพอท่ีจะ
รับฟงไดวา กระทําผิดจริง  

ซ. การออกคําแนะนําในการแกไข
ปรับปรุง     

  เม่ือมีการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว เปดโอกาสใหผู
กอเหตุแกไข โดยออกเปนคําแนะนําพรอมกับ
กําหนดระยะเวลาในการแกไขปรับปรุงดวย 

ฌ. การตรวจสอบขอเท็จจริงหลัง
ใหคําแนะนํากอนออกคําสั่ง 

  เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีใหแกไขปรับปรุง ตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้ง เพ่ือดูวาไดดําเนินการ
แกไขอยางไรบางแลว 

๒. รูปแบบ/องคประกอบของคําส่ังท่ี
เปนหนังสือ   

  ตรวจสอบรูปแบบ และองคประกอบของคําสั่ง 
ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

ช. วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่ง    ในตัวคําสั่ง ตองมีการระบุ วันท่ี เดือน ป ท่ีทํา
คําสั่ง/ออกคําสั่ง 

ซ. ชือ่และตําแหนงของเจาหนาท่ีผู
ออกคําสั่ง  

  ๑.คําสั่ง ระบ ุชื่อ และตําแหนงของเจาหนาท่ีผูออก
คําสั่ง  
๒.ตําแหนงท่ีระบุ ใหระบุตําแหนงเฉพาะตัว และ
ตําแหนงท่ีใชอํานาจดวย 
๓.กรณีมีการมอบหมายใหปฏบิัติหนาท่ี หรือรักษา
ราชการแทนผูมีอํานาจออกคําสั่ง ใหตรวจสอบ
หลักฐานการมอบอํานาจ มาประกอบดวย วา
ถกูตองตามกฎหมายหรือไม 

ฌ. ลายมือชื่อของผูเปนเจาหนาท่ีผู
ออกคําสั่ง 

  ผูออกคําสั่งตองลงลายมือชื่อ ดวยลายมือของผู
ออกคําสั่ง 
 

 
 



38 
 

ประเด็นการพิจารณา ม ี ไมม ี คําอธิบาย 

๓. เน้ือหาของคําส่ัง   เปนการพิจารณาเนื้อหาท่ีมาประกอบเปนคําสั่ง ท้ัง

ฉบับใหครบถวน 
 

ช. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของเรื่องหรือเหตุการณ  

  ๑.ตองอธิบายขอเท็จจริงโดยสรุป ซ่ึงอาจ
ประกอบดวยสาระดังนี้ รับทราบขอมูลจากผูใด มี
สภาพปญหาอยางไร ต้ังแตเม่ือไร มีการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหรือไม ตรวจสอบโดยผูใด มีการแนะนํา
ใหแกไขแลวหรือไม มีการตรวจติดตามหรือไม 
สรุปผลเปนอยางไร 

ซ. ขอกฎหมายท่ีอางอิงหรือท่ีให
อํานาจนั้น 

  ๑.ยกขอกฎหมาย ท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีพบ
อันเปนการฝาฝนตอขอกฎหมายนั้น 
๒.ยกขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการออกคําสั่ง
(ควบคุมกํากับ) ในเรื่องนั้นได เชน ใหแกไข/
ปรับปรุง ใหหยุด /พักใช /เพิกถอนใบอนุญาต/
อนุญาต/ ไมอนุญาต แลวแตกรณี  

ฌ. ขอพิจารณาและขอสนับสนุนใน
การใชดุลพินิจออกคําสั่ง 

  สรุปเหตุผลการใชดุลพินิจ โดยการพิจารณาจาก
ขอเท็จจริง ประกอบกับขอกฎหมาย มาเปนเหตุผล
ในการออกคําสั่งนั้น 

๔. การแจงสิทธิอุทธรณ   เปนการแจงขอมูลทายคําสั่ง เพ่ือใหผูรับคําสั่ง
ทราบถึงสิทธิในการอุทธรณโตแยงคําสั่งนั้น เปนไป
ตามกฎหมายเฉพาะ หรือกฎหมายท่ัวไป (พรบ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง) 
 

ช. ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือ
โตแยง  

  ๑.หากคําสั่งในเรื่องนั้น กฎหมายเฉพาะใหสิทธิใน
การอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งได ตองระบุสิทธิ
โตแยงไวทายคําสั่งนั้น (ตรวจสอบจากขอกฎหมาย
ท่ีกําหนดไววา เรื่องใดบางท่ีสามารถอุทธรณได) 
๒.กรณีกฎหมายท่ีเฉพาะไมมี ใหดําเนินการตาม
กฎหมายท่ัวไป 

ซ. การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง 

อุทธรณตอใคร 

  ตองแจงขอมูลการใชสิทธิอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่ง

นั้นวา ใหยื่นตอใคร โดยตรวจสอบกับขอกฎหมาย
ท่ีเปนปจจุบัน  
(ตาม พรบ.การสาธารณสุข ฉบับปจจุบัน ใหยื่น
อุทธรณตอ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ) 

ฌ. ระบุระยะเวลาสําหรับการยื่น
อุทธรณหรือการโตแยงคําสั่ง 

  แจงระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดใหสิทธิโตแยง ให
ผูรับคําสั่งทราบ ในคําสั่งนั้นดวย 
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