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หลักเกณฑ์ในการลบล้างคำสั่ง
ทางปกครอง

  การที่ฝ่ายปกครองจะดำเนินกิจกรรมทางปกครองให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
ฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายย่อม 
ต้องอาศัยเครื่องมือสำหรับเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
หลายประการด้วยกัน และบรรดาเครื่องมือที่ฝ่ายปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ 
เพือ่ใหก้ารปฏบิตัภิารกจิใหบ้รรลผุลอยา่งหนึง่กค็อื “คำสัง่ทางปกครอง” ซึง่เปน็รปูแบบ 
ของการกระทำทางปกครองที่สำคัญ และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์หรือก่อ 
ให้เกิดการเคลื่อนไหวซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล รวมทั้งเป็นการกำหนดสถานภาพ 
ทางกฎหมายของบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองนั้นด้วย คำสั่งทางปกครองจึงเป็นการ
ใช้อำนาจรัฐที่เหนือกว่าของฝ่ายปกครองเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
หรือเอกชนยึดถือปฏิบัติ โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีผลเป็น
การเฉพาะราย  

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกคำสั่ง 
ทางปกครองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำทางปกครองโดยองค์กรฝ่ายปกครอง  
และการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองว่ามีความหมายและลักษณะอย่างไร  
หากการออกคำสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะก่อให้เกิดผล 
เป็นประการใด จะยกเลิกหรือเพิกถอนได้หรือไม่เพียงใดรวมทั้งจะมีผลทางกฎหมาย 
เป็นเช่นใด “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการ 
ลบล้างคำสั่งทางปกครอง” ตามลำดับดังนี้

  ๑. ความหมายของคำสั่งทางปกครอง 
   “คำสั่งทางปกครอง”หมายความว่า “(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย 

ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 
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ของบคุคล ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรอืชั่วคราว เชน่ การสัง่การ การอนุญาต การอนมุตัิ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึง 
การออกกฎ (๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง”๑ 

           เมือ่พจิารณาตามนยัความหมายดงักลา่วแลว้จะเหน็ไดว้า่คำสัง่ทางปกครอง 
นัน้จะตอ้งมลีกัษณะทีเ่ปน็การกระทำโดยเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองหรอืองคก์รทีใ่ชอ้ำนาจ 
ทางปกครอง โดยเปน็การกำหนดสภาพทางกฎหมาย เพราะคำสัง่ทางปกครองจะตอ้ง 
มุ่งประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายอันเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน 
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ 
สถานภาพของสทิธหิรอืหนา้ทีข่องบคุคล และมผีลเปน็การเฉพาะ 
แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง ซึ่งโดยสภาพแล้วจะต้องมุ่งใช้บังคับ 
กบับคุคลหนึง่บคุคลใดโดยตรง แมใ้นคำสัง่นัน้จะไมร่ะบชุือ่บคุคล 
ผู้รับคำสั่งไว้ก็ตาม๒

 ๒. ลักษณะของคำสั่งทางปกครองที่ยกเลิกหรือ 

เพิกถอนได้
      โดยทัว่ไปแลว้ “การลบลา้งคำสัง่ทางปกครอง” คอื 

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการยกเลิกคำสั่งทาง 
ปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายถอืเปน็ดลุพนิจิขององคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง ดงันัน้ 
คำสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดยฝา่ยปกครองหรอืองคก์รทีใ่ชอ้ำนาจทางปกครองนัน้ มทีัง้
คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งหากคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ย่อมถูกเพิกถอนไป  
แต่หากคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า 
จะมีผลใช้บังคับอยู่ได้ตลอดไป หรือไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เลย ซึ่งหมายความว่า 
ถา้ในขณะทีค่ำสัง่ทางปกครองนัน้ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัอยูแ่ตป่รากฏวา่ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้ 
กฎหมายทีเ่ปน็เงือ่นไขในการออกคำสัง่ทางปกครองนัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงไป ทำใหค้ำสัง่
ทางปกครองไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ สง่ผลใหค้ำสัง่ทาง
ปกครองนัน้ไมส่ามารถใชบ้งัคบัไดอ้กีตอ่ไป รฐัหรอืฝา่ยปกครองกส็ามารถลบลา้งคำสัง่
ทางปกครองนั้นได้ แม้จะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 

  ๓.  การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแยก 
พิจารณาได้ดังนี้

       ๓.๑  การยกเลิกคำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการ 
สร้างภาระ

 ๑พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕.

   ๒กาญจนา สุดประเสริฐ, วิทยานิพนธ์เร่ือง “การเพิกถอนคำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย” มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ๒๕๔๖. 
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            คำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การสรา้งภาระ (ไมเ่ปน็การ 
ให้ประโยชน์) แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ 
กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน 
นั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่น๓ ดังนั้น คำสั่งทาง 
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง อาจถูก 
องคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองใชด้ลุพนิจิยกเลกิทัง้หมดหรอืบางสว่นกไ็ด ้โดยทัว่ไปแลว้ 
คำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การสรา้งภาระอาจถกูยกเลกิไดใ้นกรณทีี ่
สภาพการณท์างขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายเปลีย่นแปลงไปหลงัจากทีอ่งคก์รเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการยกเลิกคำสั่งทาง 
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระไม่อาจกระทำได้ หากเป็นกรณีที่ 
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องทำคำสั่งทำนองเดียวกันนั้นอีก ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคล 
ผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไมไ่ดร้บัประโยชนใ์ด ๆ  จากการยกเลกิคำสัง่ทางปกครอง หรอืเปน็ 
กรณทีีก่ารยกเลกิคำสัง่ทางปกครองนัน้ไมอ่าจกระทำไดเ้พราะเหตอุืน่ เชน่ มกีฎหมาย 
เฉพาะกำหนดเงื่อนไขแห่งการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่สร้างภาระไว้เป็นพิเศษ  
ทัง้นี ้ในการยกเลกิคำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การสรา้งภาระ องคก์ร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องเพิกถอนให้มีผลในปัจจุบันหรือมีผลในอนาคตเท่านั้น 
จะยกเลิกย้อนหลังไปในอดีตไม่ได้

  ๓.๒ การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ 
ประโยชน์

       ถงึแมว้า่คำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การใหป้ระโยชน์ 
แก่ผู้รับคำสั่งอาจถูกยกเลิกโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่โดยเหตุที่คำสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้รับคำสั่ง การที่จะเพิกถอนคำสั่ง
ดังกล่าวจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็น 
การให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ยกเลิก หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ 
กำหนดได้ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้๔

        (๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอน
ได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง

        (๒) คำสัง่ทางปกครองนัน้มขีอ้กำหนดใหบ้คุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครอง 
ที่ให้ประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด

 ๓พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง.
 ๔พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคสอง.
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        (๓) กรณีที่สภาพของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่ 
คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ประโยชน์สาธารณะได้

        (๔) กรณีที่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ 
ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แต่การ 
เพกิถอนในกรณนีีใ้หก้ระทำไดเ้ทา่ทีผู่ร้บัประโยชนย์งัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์หรอืยงัไมไ่ดร้บั 
ประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้

        (๕) กรณีที่อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นต้องป้องกัน 
หรือขจัดเหตุดังกล่าว 

  ๔. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

       ๔.๑  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระ

            การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การ 
สร้างภาระองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอำนาจในการถูกเพิกถอนท้ังหมด หรือบางส่วน 
โดยจะกำหนดให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึง 
ตามที่กำหนดได้๕   ซึ่งอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนี้เป็นอำนาจ 
ดุลพินิจ หมายความว่าคำสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปโดย 
อาศยัเฉพาะขอ้เทจ็จรงิใดทีเ่ปน็คำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ยงัไมม่ผีลเปน็ 
การบังคับให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด แตถ่า้ผูไ้ดร้บัคำสัง่ไมเ่หน็ดว้ยยอ่มมสีทิธอิทุธรณโ์ตแ้ยง้คำสัง่ในเรือ่ง 
นัน้ได ้และหากบคุคลผูร้บัคำสัง่ยงัไมพ่อใจผลการพจิารณาในชัน้อทุธรณ ์บคุคลนัน้ยอ่ม 
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ 
คำสั่งนั้นได้ ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง และปรากฏในชั้น 
พิจารณาว่าคำส่ังทางปกครองท่ีองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้ออกไปน้ันเป็นคำส่ังทาง 
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือศาล แล้วแต่กรณี  
ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น

  ๕พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๐.
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      ๔.๒ การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การ 
ให้ประโยชน์

          ในการเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การ 
ให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองนั้น แม้โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือ 
ไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะ 
ทำการเพิกถอนได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒  
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีลักษณะ 
เป็นการจำกัดอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง 
เป็นการให้ประโยชน์ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนกำหนดค่าทดแทน 
ความเสียหายให้แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้  
            ๔.๒.๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งเป็นการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้

              การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึง่เปน็การใหเ้งนิ หรอืใหท้รพัยส์นิ หรอืใหป้ระโยชนท์ีอ่าจแบง่แยกได ้ในการเพกิถอน 
คำสั่งดังกล่าวให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับ 
ประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่ งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบกัน๖ คำสั่งทางปกครองซึ่งให้ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
ที่แบ่งแยกได้ เช่น คำสั่งให้ทุนการศึกษา หรือคำสั่งอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าบุคคลผู้รับคำสั่งนั้นเชื่อในความคงอยู่ของคำสั่ง 
ทางปกครองหรอืไม ่หากเชือ่แลว้ความเชือ่นัน้มอียูแ่คไ่หนเพยีงใด ในกรณทีีข่อ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่าบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่อาจกล่าวอ้างว่าตนเชื่อในความคงอยู่ของ 
คำสั่งทางปกครองได้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมสามารถเพิกถอนคำสั่ง 
ทางปกครอง พร้อมทั้งเรียกประโยชน์ที่บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รับไปคืนได้ 
                แต่หากปรากฏว่าบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองเชื่อในความ 
คงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมพิจารณาต่อไปว่า 
ความเชือ่ในความคงอยูข่องบคุคลผูไ้ดร้บัคำสัง่เปน็ความเชือ่ทีส่มควรไดร้บัการคุม้ครอง 
หรอืไมเ่พยีงใด โดยหลกัแลว้บคุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไมอ่าจทีจ่ะอา้งความเชือ่โดย 
สุจริตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 ๖พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง.
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  ๗พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ วรรคสาม.  
  ๘พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๒.

              (๑) บคุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไดแ้สดงขอ้ความอนัเปน็เทจ็  
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

              (๒) บคุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครองไดใ้หข้อ้ความซึง่ไมถ่กูตอ้ง 
หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

              (๓) บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วย 
กฎหมายของคำสัง่ทางปกครองในขณะไดร้บัคำสัง่ทางปกครอง หรอืการไมรู่น้ัน้เปน็ไป 
โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง๗

              ดงันัน้ อำนาจของเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง 
ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งให้ 
ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้นั้น  
ย่อมมีอยู่ตราบเท่าที่ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่ง 
ทางปกครองเมือ่เทยีบกบัประโยชนส์าธารณะแลว้ไมส่มควรไดร้บั 
การคุ้มครอง แต่แม้ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะมีอำนาจ
ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ได ้
หมายความวา่องคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองจะตอ้งเพกิถอนคำสัง่
ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายเสมอไป อยา่งไรกต็ามหากมกีารเพกิถอนคำสัง่ทาง 
ปกครอง องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ีในการเรียกเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์ 
ที่บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไปกลับคืนได้หากเป็นกรณีการเพิกถอนย้อนหลัง
            ๔.๒.๒ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้
                คำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่ไมไ่ดใ้หป้ระโยชน์ 
ทีเ่ปน็เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนท์ีแ่บง่แยกได ้อาจถกูเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้ 
แตผู่ไ้ดร้บัผลกระทบจากการเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองดงักลา่วมสีทิธไิดร้บัคา่ทดแทน 
ความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ 
แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน ๑๘๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น  
โดยคา่ทดแทนความเสยีหายดงักลา่วนีจ้ะตอ้งไมส่งูกวา่ประโยชนท์ีผู่น้ัน้อาจไดร้บัหาก 
คำสัง่ทางปกครองดงักลา่วไมถ่กูเพกิถอน๘ ดงันัน้ คำสัง่ทางปกครองซึง่ไมไ่ดใ้หป้ระโยชน ์
ทีเ่ปน็เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนท์ีแ่บง่แยกได ้เชน่ ใบอนญุาตใหป้ระกอบกจิการสถาน 
บรกิารตา่ง ๆ  คำสัง่บรรจแุตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ หรอืคำสัง่ทางปกครองทีก่อ่ตัง้สทิธ ิ
ในลักษณะอ่ืน ๆ  เช่น คำส่ังอนุญาตให้แปลงสัญชาติ คำส่ังทางปกครองในลักษณะดังกล่าวน้ี 
เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ หากจะเพิกถอนแล้วจะต้องเพิกถอน 
ทั้งหมดจะเพิกถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ 
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                ในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตัดสินใจเพิกถอน
คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้ หากบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองเชื่อโดยสุจริตในความ 
คงอยูข่องคำสัง่ทางปกครองไดร้บัความเสยีหายจากการเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้  
และความเชื่อโดยสุจริตดังกล่าวสมควรได้รับความคุ้มครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
ปกครองยอ่มจะตอ้งชดใชค้า่ทดแทนความเสยีหายใหแ้กบ่คุคลผูร้บัคำสัง่ทางปกครอง
ดงักลา่ว ทัง้นีค้า่ทดแทนความเสยีหายดงักลา่วจะตอ้งไมส่งูกวา่ประโยชนท์ีบ่คุคลผูร้บั
คำสั่งทางปกครองได้รับ หากไม่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น

    ๕.  ผลของการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
          ๕.๑  ผลของการเพิกถอนคำส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

            การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย เจา้หนา้ทีม่ ี
อำนาจใชด้ลุพนิจิทีจ่ะเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้ไดเ้สมอ เมือ่เพกิถอนแลว้ยอ่มทำให้ 
คำสั่งนั้นสิ้นผลไปในกรณีที่คำสั่งนั้นไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง แต่การ 
จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง เช่น 
ใบอนญุาตตา่ง ๆ  หรอืการใหเ้งนิชว่ยเหลอืตา่ง ๆ  เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการใหเ้พกิถอน 
คำสัง่ภายใน ๙๐ วนันบัแตไ่ดรู้ถ้งึเหตทุีจ่ะใหเ้พกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้ เพราะเปน็ 
คำสัง่ทีม่ผีลกระทบตอ่ผูร้บัคำสัง่ เวน้แตค่ำสัง่ทางปกครองจะไดท้ำขึน้เพราะการแสดง 
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการ 
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย๙ 

       ๕.๒  ผลของการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
            ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกเลิกคำสั่งทาง 

ปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายคำพพิากษาของศาลยอ่มมผีลเปน็การยกเลกิคำสัง่ไปในตวั 
และมผีลผกูพนัคูก่รณทีีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม หากไมป่ฏบิตัติาม ศาลตอ้งดำเนนิการบงัคบั 
คดีโดยอาจมีคำบังคับให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระทำการหรืองดเว้น 
กระทำการตามหน้าที่ก็ได้ 

            ในกรณีการยกเลิกคำส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงไม่เป็น 
การสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทาง 
ปกครอง เพราะเป็นการลดภาระของผู้รับคำสั่งทางปกครอง ที่จะต้องกระทำการ  
หรอืไมก่ระทำการตามคำสัง่ทางปกครองนัน้ แตใ่นการยกเลกิคำสัง่ทางปกครองทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การใหป้ระโยชนแ์กผู่ร้บัคำสัง่ทางปกครองยอ่มกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
กระเทือนหรือเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวผู้รับคำสั่งทาปกครองได้ เนื่องจาก 
ตอ้งสญูเสยีสทิธหิรอืประโยชนจ์ากคำสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายนัน้ ดงันัน้ รฐั 

  ๙พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙. มาตรา ๔๙.
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หรือฝ่ายปกครองต้องกำหนดแนวทางในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคล 
ผู้รับคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นคู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครองนั้น   

  บทสรุป
  เนือ่งจากวา่การยกเลกิหรอืเพกิถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้อาจมผีลกระทบ 

ตอ่สทิธ ิเสรภีาพ หรอืประโยชนอ์นัชอบธรรมของบคุคลใดบคุคลหนึง่ การทีฝ่า่ยปกครอง 
จะทำการลบลา้งคำสัง่ทางปกครองไดน้ัน้จะตอ้งเปน็กรณทีีก่ฎหมายไดใ้หอ้ำนาจไวด้ว้ย 
และจะตอ้งกระทำภายในกรอบทีก่ฎหมายกำหนดเทา่นัน้ หากฝา่ยปกครองกระทำการ 
ใดลงไปโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ยอ่มเปน็หนา้ทีข่องฝา่ยปกครอง 
ที่จะต้องรับผิดชอบโดยการออกคำสั่งเพื่อให้มีผลเป็นการยกเลิก 
หรอืเพกิถอนคำสัง่นัน้ หรอืแมแ้ตใ่นกรณทีีฝ่า่ยปกครองไดม้คีำสัง่
ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายออกมาบงัคบัใช ้แตห่ากภายหลงั 
ออกคำสัง่นัน้ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณเ์ปลีย่นแปลงไป ซึง่หากไม่
ทำการลบลา้งคำสัง่ทางปกครองนัน้จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อาจจะกล่าวได้ว่าคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
ย่อมมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ 
ตราบเทา่ทีย่งัไมม่กีาร “ลบลา้ง” แตอ่ยา่งไรกต็ามถงึแมค้ำสัง่ทางปกครองทีอ่อกมานัน้ 
แม้จะชอบด้วยกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ 
หรือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองที่
ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งดังกล่าวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อบุคคลนั้นได้
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