
 



การบังคบัใช้กฎหมายในทางปกครองตามพระราชบัญญติัที่อยู่ในกํากับดูแลของกรมปศุสัตว์ 

การบังคับใช้กฎหมายในทางปกครองนับว่ามีความสําคัญในประเทศที่เป็นนิติรัฐกล่าวคือประเทศท่ี
ปกครองโดยยึดกฎหมายเป็นใหญ่ซึ่งมีหลักย่อยได้แก่หลักแบ่งแยกอํานาจ กล่าวคือมีการตรวจสอบถ่วงดุลกัน
ทั้งสามอํานาจได้แก่ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ  หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองกล่าวคือฝ่ายปกครองต้องกระทําการต่างๆไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและจะกระทําการ
ใดๆท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้
อํานาจและภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และการที่หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครองจะเป็นจริงขึ้นมาได้จะต้องมีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการที่ประกันความ
เป็นกลางและความเป็นอิสระ  

ประเทศไทยซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการแยกกฎหมายเป็นกฎหมาย
เอกชนและกฏหมายมหาชนและมีระบบศาลคู่กล่าวคือ ศาลยุติธรรม ศาลทหาร และศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญแยกกัน โดยศาลปกครองจะตรวจสอบการใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทาง
ปกครองของฝ่ายปกครองเป็นหลักเพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองทั้งหลาย
และคุ้มคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน ดังน้ันหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐจะต้องใช้
อํานาจอย่างระมัดระวังไม่ใช้อํานาจตามอําเภอใจ  ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีเสรีภาพของเอกชน หากใช้อํานาจไม่
ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได้ หากเกิดความเสียหายอาจถูกฟ้องกรณีละเมิดเพ่ือให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป การศึกษากฎหมายมหาชนโดยเฉพาะกฎหมายปกครองจึงนับว่ามีความสําคัญขึ้น
เรื่อยๆซ่ึงกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนมีความแตกต่างในหลายมิติ เช่น ในแง่ความสัมพันธ์ กฎหมาย
เอกชนจะกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ซึ่งมีความเท่าเทียมกันเน่ืองจากกระทําเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว หากมีข้อพิพาทกัน ศาลเท่าน้ันจะบังคับได้ จะบังคับกันเองไม่ได้เช่น นาย ก.เช่าบ้านนายข. ถ้านาย ก.
ผิดสัญญาไม่ชําระค่าเช่า นาย ข. จะไปขับไล่นาย ก.ออกจากบ้านไม่ได้ เป็นต้น  แต่ในแง่กฎหมายมหาชนจะ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนซึ่งฝ่ายปกครองมีอํานาจเหนือเอกชน สามารถออกคําสั่งได้
ฝ่ายเดียวโดยเอกชนไม่ยินยอม หากมีข้อพิพาทฝ่ายปกครองสามารถใช้มาตรบังคับทางปกครองกับเอกชนได้
โดยไม่ต้องฟ้องศาลเน่ืองจากฝ่ายปกครองกระทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่นกรณีฝ่ายปกครองออกคําสั่งให้
เอกชนร้ือถอนอาคารแต่เอกชนไม่ปฏิบัติ ฝ่ายปกครองสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้าไปร้ือถอนเอง
ได้ ก่อนอ่ืนผู้บังคับใช้กฎหมายในทางปกครองต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกระทําทางปกครองเสียก่อน
ว่ามีอะไรบ้าง มีความหมายว่าอย่างไร  

รูปแบบของการกระทําของฝ่ายปกครองประกอบด้วย ๒ รูปแบบคือ การกระทําในระบบกฎหมาย
ปกครองและการกระทําในระบบกฎหมายเอกชน  

 
การกระทําในระบบกฎหมายปกครองประกอบด้วย 
๑. การกระทาํในทางข้อเท็จจริง ในทางทฤษฎีเรียกว่าการปฏิบัติการทางปกครอง เช่น การเข้าไปรื้อ

อาคาร การยกรถกรณีจอดในที่ห้ามจอด 
๒. การกระทาํท่ีมุ่งผลทางกฎหมาย 
     ๒.๑. การกระทําที่มีผลไปสู่ภายนอก 
 - การกระทําฝา่ยเดียว ได้แก่ กฎ คําสั่งทางปกครอง คําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 - การกระทําสองฝ่าย ได้แก่ สัญญาทางปกครอง 
     ๒.๒. การกระทําที่มีผลภายในฝ่ายปกครอง ได้แก่ คําสั่งภายในฝ่ายปกครอง ระเบียบภายในฝ่าย

ปกครอง 



การกระทําของฝ่ายปกครองทีมีความสําคัญและหากมีข้อพิพาทสามารถนําไปฟ้องศาลปกครอง ได้แก่ 
กฎ คําสั่งทางปกครอง คําสั่งทางปกครองทั่วไป สัญญาทางปกครองและปฏิบัติการทางปกครองซึ่งในทาง
วิชาการเรียกว่าการกระทําทางปกครอง 

 
ความหมายของคําสั่งทางปกครอง 
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้คํานิยามคําสั่งทาง

ปกครองไว้ว่า คําสั่งทางปกครองหมายความว่า 
(๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่

จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า ให้การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นคําสั่งทางปกครอง 
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือการให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) การสั่งรับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่าหรือให้สิทธิประโยชน์ 
   (๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ 
   (๓) การสั่งยกเลิกกระบวนพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
   (๔) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
๒.การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา 
 
เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๕ สามารถแยกองค์ประกอบคําสั่งทางปกครอง ดังน้ี 

๑. เป็นการใช้อํานาจฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ต้องให้เอกชนยินยอมก่อนซึ่ง
แตกต่างจากสัญญาต้องอาศัยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย 

๒. เป็นการใช้อํานาจทางปกครองกล่าวคือ ไม่ใช่การใช้อํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย ไม่ใช่การ
ใช้อํานาจตุลาการในการพิพากษาอรรถคดี แต่เป็นส่วนหน่ึงของอํานาจบริหารในการบังคับใช้กฎหมาย 

๓. มีผลทางกฎหมายเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับ หรือมีผลต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

๔. มีผลเฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคล 
๕. มีผลโดยตรงออกไปสู่ภายนอก 
 

ความหมายของกฎ 
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้คํานิยาม กฎ ไว้ว่า 

หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

กฎเป็นกฎหมายลําดับรองหรืออนุบัญญัติที่มีกฎหมายแม่บทระดับพระราชบัญญัติให้อํานาจในการ
ออกซึ่งเป็นวัตถุแห่งคดีที่สามารถนํามาฟ้องศาลปกครองเพ่ือให้เพิกถอนได้ หากเกิดความเสียหายก็สามารถฟ้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนได้เหมือนกัน แต่ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการออกกฎ
เป็นการเฉพาะเหมือนกับคําสั่งทางปกครองที่มีพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ วาง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกคําสั่งทางปกครอง ดังน้ันจึงจะขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์ กระบวนการในการออกคําสั่ง



ทางปกครองเป็นหลักเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจซึ่งจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

กรมปศุสัตว์รับผิดชอบกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ ๒๕๓๓ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง ในเน้ือหากฎหมายต่างๆเหล่าน้ีจะมีการกระทําทางปกครองปะปนอยู่ไม่ว่าจะเป็น คําสั่งทาง
ปกครอง กฎ ปฏิบัติการทางปกครอง เช่น การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
การประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น อาทิเช่น 

 พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
กรณีคําสั่งทางปกครอง 
๑. คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตรให้เจ้าของสัตว์จัดการ ตามมาตรา  ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘  
๒. คําสั่งของสัตวแพทย์ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. ใบอนุญาตค้าสัตว์ ซากสตัว์ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔. ใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.

๒๕๕๘ 
๕. การพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖. คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
กรณีกฎ 
๑. กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒. กฎกระทรวงตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒(๔) มาตรา ๓๒(๒) มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. ประกาศของอธิบดีตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔. ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตกันชนโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ แห่ง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๕.ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราวตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘  
๖.ประกาศเขตโรคระบาด เขตเฝ้าระวังโรคตามมาตรา ๒๑แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.

๒๕๕๘ 
๗.ประกาศอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา 

๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.๒๕๕๘ 
  



 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คําสั่งทางปกครอง 
๑.การข้ึนทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. การข้ึนทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กฎ 
๑.ประกาศอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา ๑๑ มาตรา๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. ประกาศของกรรมการตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. ประกาศกระทรวงตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ .ศ . ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คําสั่งทางปกครอง 
๑.ใบอนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ ตามมาตรา ๗ 
๒.ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตามมาตรา ๙ 
๓. คําสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามาตรา ๑๒ 
๔. การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ 
๕. คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามาตรา ๑๔ 
๖. คําสั่งที่เป็นหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ 
๗. คําสั่งปิดสถานพยาบาลสัตว์ตามมาตรา ๓๗ 
๘. คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ 
 
กฎ 
กฎกระกระทรวง ประกาศกระกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
คําสั่งทางปกครอง 
1) ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา 11 
2) คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 16 
3) คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 17 
4) คําสั่งงดการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา 23 
กฎ  
1) ประกาศท้องที่กันดาร เพ่ือการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ตามมาตรา 22 
2) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบกรมปศุสัตว์ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติน้ี 
 



คําสั่งทางปกครองจะเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายปกครองที่ใช้มากท่ีสุด ในบรรดาการกระทําทางปกครอง
ทั้งหลายและถูกฟ้องเป็นคดีพิพาทท่ีฟ้องต่อศาลปกครองมากที่สุดโดยฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งและ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง(๑) (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ันจึงจะกล่าวถึงคําสั่งทางปกครองเป็นหลัก 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการออกคําสั่งทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับ.ที่เป็น
แหล่งที่มาของอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครองและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ควบคู่ไปด้วย นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงพระราชบัญญัติต่างๆได้แก่ กฏ รัฐธรรมนูญได้แก่หลักความ
เสมอภาค หลักความได้สัดส่วน กฎหมายประเพณี หลักกฎหมายท่ัวไป กฎหมายเหล่าน้ีจะวางเง่ือนไขในการ
ออกคําสั่งไว้มากมาย เง่ือนไขต่างๆเจ้าหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามเวลาที่ออกคําสั่งทางปกครองซึ่งเรียกว่า
เง่ือนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง ซึ่งมีดังน้ี 

๑. เงื่อนไขตามแบบพิธี 
๑.๑ เงื่อนไขเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสั่งทางปกครอง 
เง่ือนไขเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองมีสาระสําคัญ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้ 
ประการที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ออกคําสั่งทาง

ปกครองในเรื่องน้ันตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประการที่สอง เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ออกคําสั่งจะต้องมีความดํารงอยู่ในทางกฎหมายในเวลาท่ี

ออกคําสั่ง 
คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่แต่ไม่มี

ความดํารงอยู่ทางกฎหมายเช่น เกษียณไปแล้ว จะทําให้คําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
- เจ้าหน้าท่ีที่มีอํานาจหน้าท่ีออกคําสั่งทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจออกคําสั่งทางปกครองซึ่งกฎหมายท่ีก่อต้ังอํานาจออกคําสั่งทางปกครองจะ
กําหนดว่าผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือคณะกรรมการคณะใดเป็นผู้มีอํานาจในการออกคําสั่งในเร่ืองน้ัน เช่น 
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นอํานาจของสัตวแพทย์ประจําท้องที่ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับอํานาจออกคําสั่งทางปกครองคือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจออกคําสั่งทาง
ปกครองมอบอํานาจให้ออกคําสั่งทางปกครองแทนซึ่งเรียกว่า ปฏิบัติราชการแทน การท่ีเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจ
มอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อ่ืนออกคําสั่งทางปกครองแทนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลทําให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ
อํานาจมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองได้ตามกฎหมายแต่อย่างใด การมอบอํานาจที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อ่ืนออกคําสั่งทางปกครอง
แทนได้ หากกฎหมายไม่อนุญาตให้มอบอํานาจได้ การมอบอํานาจย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๒. เมื่อกฎหมายอนุญาตให้มอบอํานาจได้ มักจะกําหนดว่าในกรณีมอบอํานาจจะมอบอํานาจให้ผู้ใดได้
บ้าง เจ้าหน้าที่จะต้องมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันเท่าน้ันจะมอบให้เจ้าหน้าที่อ่ืนไม่ได้ ไม่ง้ันจะทําให้การมอบ
อํานาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

๓. การมอบอํานาจต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น ให้ทําเป็นหนังสือ ให้ทําเป็นคําสั่ง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กฎหมายที่อนุญาตให้มอบอํานาจได้ กําหนดเจ้าหน้าที่ที่อาจมอบอํานาจได้และกําหนดแบบในการมอบ
อํานาจ อาจเป็นกฎหมายฉบับที่ก่อต้ังอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง เช่น มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่งแห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า เมื่อปรากฎว่าได้ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน



อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลใดโดยคลาดเคลื่อนให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหน้าที่สั่ง
เพิกถอนหรือแก้ไขได้หรืออาจเป็นกฎหมายท่ีกําหนดหรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการมอบอํานาจ
ทางปกครองไว้เป็นการทั่วไป เช่น มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการมอบอํานาจภายในราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคไว้เป็นการทั่วไป นอกจากน้ีก็มีกฎหมายของท้องถิ่นที่กําหนดเกี่ยวกับการมอบอํานาจไว้เป็นการทั่วไป 
ดังน้ันกฏหมายที่ก่อต้ังอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง เช่นพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น
กฎหมายพิเศษ ส่วนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกฎหมายท่ัวไป ดังน้ันเมื่อ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ไม่ได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้ จึงจะนําพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ.๒๕๕๐มาใช้บังคับได้ 

การมอบอํานาจเป็นการโอนอํานาจจากเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจจึงเป็นผู้ใช้อํานาจในนามตนเอง ดังน้ันตราบใดท่ียังไม่เพิกถอนคําสั่งมอบอํานาจ 
เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจจะสอดเข้าไปออกคําสั่งทางปกครองแทนไม่ได้ เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจมีแต่เพียงอํานาจ
หน้าที่กํากับและติดตามผลการออกคําสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจและแนะนําหรือแก้ไขการ
ออกคําสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจเท่าน้ัน ทั้งน้ีตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ หากในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจใช้อํานาจโดยไม่ถูกต้อง
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจจึงจะมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจหยุดปฏิบัติ
ราชการแทนไว้ก่อนและเป็นผู้ใช้อํานาจโดยตรงได้ ตามมาตรา ๗ วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจมีความประสงค์จะให้มีการมอบอํานาจต่อจะต้อง
กําหนดไว้ในหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจด้วย 

- หลักเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงอยู่ในทางกฎหมายและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ
หน้าท่ีออกคําสั่งทางปกครอง 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงอยู่ในทางกฎหมายและการดําเนินงานของผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจ
หน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองมีดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ที่ทําการออกคําสั่งทางปกครองต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่มี
อํานาจหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องน้ัน คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจในการออกคําสั่งในเรื่องน้ัน คําสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงขนาดเป็นโมฆะ
เลยก็ได้กล่าวคือไม่มีผลต้ังแต่ต้น 

๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองจะต้องออกคําสั่งใน
ระหว่างเวลาที่ตนดํารงตําแหน่งดังกล่าว คําสั่งทางปกครองที่ออกมาใช้บังคับก่อนหรือหลังที่ตนดํารงตําแหน่ง
ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓.เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองต้องมีความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๓ วางหลักไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



คําอธิบาย 
เจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กับคู่กรณีตามท่ีกําหนดในมาตรานี้ จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 มาตรา ๑๔ วางหลักไว้ว่า เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา 
๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้ก่อนและแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงทราบเพ่ือที่
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะมีคําสั่งต่อไป 
คําอธบิาย 
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลคนเดียวมีกรณีตามมาตรา ๑๓ โดยให้หยุดการพิจารณา
ทางปกครองไว้ก่อนจนกว่าผู้บังคับบัญชาจะมีคําสั่ง 
มาตรา ๑๕ วางหลักไว้ว่า เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
เหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเม่ือได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้อง
ออกจากห้องประชุม 
ถ้าคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมผีู้ถูกคัดค้านในระหว่างกรรมการผู้ถูกคัดค้านต้อง
ออกจากท่ีประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถกูคัดค้าน 
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการที่ไมถู่กคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและ
ให้เป็นที่สุด 
คําอธบิาย 
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการพิจารณาทาง
ปกครองเช่นคณะกรรมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ มีกรณีตามมาตรา ๑๓ ให้ประธานกรรมการเรียกคณะกรรมการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ซึ่งหากคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามก็ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป 
 มาตรา ๑๖ วางหลักไว้ว่าในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกบัเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการทีม่ีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองน้ันไม่ได้ 
คําอธบิาย 
กรณีที่มีเหตุอ่ืนนอกจากที่กําหนดในมาตรา ๑๓ ได้แก่ เหตุที่เกี่ยวกับสภาพภายใน เช่นอคติสี่ได้แก่ รกั โลภ 
โกรธ หลง ซึ่งต้องมีสภาพร้ายแรงที่ทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ถ้ามีกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้อง
หยุดพิจารณา 

 
๑.๒ เงื่อนไขเก่ียวกับขั้นตอนของการออกคําสั่งทางปกครอง 
การที่เจ้าหน้าไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆท่ีมีสาระสําคัญทีก่ฎหมายกําหนดไว้ย่อมทําให้คําสั่งไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายซึ่งข้ันตอนในการออกคําสั่งทางปกครองจะกําหนดไว้ในกฎหมายฉบับที่กอ่ต้ังอํานาจออกคําสั่งทาง
ปกครองหรือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่สําคญัมีดังน็ 

- การริเริ่มการออกคําสัง่ทางปกครอง 
คําสั่งทางปกครองที่ต้องมีผู้ย่ืนคําขอเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่จึงจะออกคําสั่งมาใช้บังคับได้ เช่น 

ใบอนุญาตต่างๆ ในกรณีที่เจา้หน้าที่ออกคําสั่งโดยไม่มีผู้ย่ืนคําขอหรือย่ืนคําขอโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คําสั่ง
ทางปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คําสั่งทางปกครองที่ต้องมีข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่อ่ืน เจ้าหน้าที่จึงจะออกคําสั่งมาใช้
บังคับได้เช่น เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้ยา ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา มีอํานาจแก้ไข
ทะเบียนตามรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเป็นตามมาตรา ๗๙ ทวิแห่ง



พระราชบัญญัติยา ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ถ้าเจ้าหน้าที่ออก
คําสั่งมาใช้บังคับโดยยังไม่มีข้อเสนอแนะและคําแนะนํา คําสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

- การอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบในการออกคําสั่งทางปกครอง 
กฎหมายที่ก่อต้ังอํานาจออกคําสั่งทางปกครองบางเรื่องบัญญัติบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ออก

คําสั่งทางปกครอง จะออกคําสั่งได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อ่ืนเสียก่อน เช่น 
การแต่งต้ังอธิบดีหรือเทียบเท่าซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวงกรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม
หน่ึง โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิมและมีผลให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมซึ่งตนมาดํารงตําแหน่งทุกประการ นายกรัฐมนตรีจะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองได้ออกคําสั่งโดยมิ่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบก่อน คําสั่ง
ดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

- การรับฟังบุคคลซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครอง 
วิธีการรับฟังบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองมี ๒ แบบคือ 
๑. ในกรณีคําสั่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบสิทธิ เสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลไม่กี่คน

จะใช้วิธีการรับฟังคู่กรณีหรือการรับฟังความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่บังคับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกคําสั่ง
ทางปกครองจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นเหตุผลในการออกคําสั่งให้คู่กรณีทราบและให้เขามีโอกาสไดทราบ
ข้อเท็จจริงน้ันและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  สําหรับคู่กรณีน้ันไม่เฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้รับคําสั่งทางปกครอง
เท่าน้ัน คําสั่งทางปกครองบางเรื่องมีผลกระทบสองด้านนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่จะเป็นผู้รับคําสั่ง
ทางปกครองแล้วยังกระทบต่อบุคคลภายนอกเช่น การออกใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ อาจมีผลกระทบสิทธิ 
ประโยชน์อันชอบธรรมผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง บุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้ทรงสิทธิจะถูกรับฟัง ดังน้ันก่อนที่จะ
ออกคําสั่งทางปกครองจะต้องเรียกบุคคลเหล่าน้ันมาเป็นคู่กรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองและรับฟัง
บุคคลเหล่าน้ันด้วย หากไม่ปฏิบัติย่อมทําให้คําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการกระทําน้ัน 

สิทธิของคู่กรณีที่จะถูกรับฟังมีสาระย่อย ๓ ประการ ดังต่อไปนี้ 
- สิทธิของคู่กรณีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นเหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครองและมีโอกาส

โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ 

-   สิทธิที่ขอตรวจดูเอกสารตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ 

-สิทธิที่จะนําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองในกรณีที่ตนต้องมา
ปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.ในกรณีคําสั่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบสิทธิ เสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลจํานวน
มากจะใช้วิธีรับฟังความคิดเห็นโดยการประชาพิจารณ์ 

แต่ก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่ต้องรับฟังคู่กรณีก่อนออกคําสั่งทางปกครอง ได้แก่  
- มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เน่ินช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือ

จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่น คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- เมื่อจะมีผลให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 
ตามมาตรา ๓๐วรรคสอง(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีน้ันเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การ หรือคําแถลง เช่นกรณีรับสารภาพ ตาม
มาตรา ๓๐วรรคสอง(๓)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ .๒๕๓๙ 

- เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าไม่อาจกระทําได้ เช่นกรณีคําสั่งที่เป็นสัญลักษณ์ เช่นเครื่องหมาย
จราจร ไฟเขียว ไฟแดง ตาม ๓๐วรรคสอง(๔)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครองตาม ๓๐ วรรคสอง(๔)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- กรณีอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การส่ังพักงานหรือสั่งให้พ้น
ตําแหน่ง 

- การรับฟังคู่กรณีจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๓๐ วรรค
สามแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

๑.๓ เงื่อนไขเก่ียวกับรูปแบบของคําสั่งทางปกครอง 
คําสั่งทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได้ แบบของ

คําสั่งทางปกครองต้องเป็นไปตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีก่อต้ังอํานาจกําหนดไว้เป็นสําคัญ คําสั่งทาง
ปกครองที่ทําในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบที่เป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการกระทําน้ัน เช่น คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องทําเป็นหนังสือเท่าน้ัน 

คําสั่งทางปกครองทีทําเป็นหนังสือหรือยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลและ
เหตุผลต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  เจ้าหน้าที่ออก
คําสั่งทางปกครองไม่ได้แสดงหรือระบุเหตุผลในการออกคําสั่งหรือแสดงหรือระบุเหตุผลไม่ครบถ้วน ย่อมเป็น
คําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากกระทําไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่เป็นสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับการกระทําน้ัน แต่มีกรณียกเว้นไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลได้แก่ กรณีมีผลตรงคําขอและไม่กระทบต่อ
สิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน  เหตุผลน้ันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วไม่จําต้องระบุอีก กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับซึ่ง
ต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น
กรณีที่ออกคําสั่งด้วยวาจาหรือกรณีเร่งด่วน 

อย่างไรก็ตามคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากฝ่าฝืนเง่ือนไขเกี่ยวกับขั้นตอนของการ
ออกคําสั่งทางปกครองหรือเง่ือนไขเก่ียวกับรูปแบบคําสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจเยียวยาให้เป็นคําสั่งทาง
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
ซึ่งวรรคหน่ึงบัญญัติไว้ว่า คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี ไม่เป็นเหตุ
ให้คําสั่งน้ันไม่สมบูรณ์ (๑) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ย่ืนคําขอ ในกรณีเจ้าหน้าที่ดําเนินการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ย่ืนคําขอ ถ้าต่อมาภายหลังได้มีการย่ืนคําขอเช่นน้ันแล้ว ไม่เป็นเหตุให้คําสั่งน้ันไม่สมบูรณ์ 
ความข้อน้ีย่อมใช้บังคับกับการออกคําสั่งทางปกครองโดยมีผู้ย่ืนคําขอแต่คําขอที่ย่ืนขาดตกบกพร่องหรือไม่
สมบูรณ์เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน (๒) การออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่มีการแสดงหรือระบุเหตุผล ในกรณีที่
ต้องมีการแสดงหรือระบุเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าต่อมาภายหลังได้มีการแสดงหรือระบุเหตุผลใน
การออกคําสั่งน้ันแล้ว ไม่เป็นเหตุให้คําสั่งดังกล่าวไม่สมบูรณ์ (๓) การออกคําสั่งทางปกครองโดยการฟังคู่กรณีที่
จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าต่อมาภายหลังได้มีการรับฟังโดยสมบูรณ์ ไม่เป็นเหตุให้
คําสั่งน้ันไม่สมบูรณ์ (๔) การออกคําสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อนโดยเจ้าหน้าที่
น้ันยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ถ้าเจ้าหน้าที่น้ันให้ความเห็นชอบในภายหลัง ไม่เป็นเหตุให้คําสั่งน้ันไม่สมบูรณ์ 
การเยียวยาดังกล่าวจะต้องกระทําก่อนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วน ๕ ของหมวด ๒ แห่ง



พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการน้ัน หรือถ้าเป็นกรณี
ที่ไม่ต้องอุทธรณ์ต้องกระทําก่อนนําคดีขึ้นสู่ศาล   

๒. เงื่อนไขเก่ียวกับเนื้อหา 
๒.๑ เงื่อนไขเก่ียวกับข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่จะออกคําสั่งทางปกครองมาใช้บังคับต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงที่เป็นเง่ือนไขตามที่กฎหมายเกิดข้ึน

ก่อน ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงเกิดข้ึนก่อนออกคําสั่งทางปกครอง คําสั่งน้ันย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เมื่อปรากฎ
ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณีหากสัตวแพทย์เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนเพ่ือพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตและนายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินก้า
สิบวันตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องมีเหตุผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเง่ือนไขก่อนจึงออกคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากยังไม่เหตุดังกล่าว คําสั่ง
ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๒.๒ เงื่อนไขเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของคําสั่งทางปกครอง 
- คําสั่งทางปกครองต้องมีความหมายชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ เช่น คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยไม่

กําหนดระยะเวลาพักใช้ไว้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากผู้รับคําสั่งไม่อาจปฏิบัติได้ 
- คําสั่งทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายซ่ึงรวมถึงหลักกฎหมายประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป

และกฎรวมทั้งรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหลักความได้สัดส่วน หลักความเสมอภาค  
๒.๓ เงื่อนไขเก่ียวกับความมุ่งหมายของการออกคําสั่งทางปกครอง 
- เจ้าหน้าที่ต้องออกคําสั่งทางปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะและเป็นประโยชน์สาธารณะด้านที่อยู่

ในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับบที่เป็นแหล่งที่มาของอํานาจออกคําสั่งทางปกครองดังกล่าว 
การใช้อํานาจออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์พวกพ้อง การใช้อํานาจออก

คําสั่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนนอกเหนือจากประโยชน์สาธารณะด้านที่อยู่ในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่
เป็นแหล่งที่มาของอํานาจออกคําสั่งทางปกครองถือว่าเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบทําให้คําสั่งไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในทางปกครองนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายฉบับที่เป็นแหล่งที่มาของอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง กฎและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชกา
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอีกหลายฉบับได้แก่  

๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจะวางหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการฟ้องคดีปกครองซึ่งเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่งทาง
ปกครอง ปฏิบัติการทางปกครอง การละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร ละเมิดทางปกครอง เป็นต้นและเหตุที่ทําให้การกระทําของหน่วยงานงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ในมาตรา ๙ วรรคหน่ึง(๑) ดังนี้ 

๑.๑ กระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ 
๑.๒. กระทําโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๑.๓. กระทําโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ 
๑.๔. กระทําโดยไม่สุจริต 
๑.๕. เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
๑.๖. เป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็นหรือเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร 
๑.๗.ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 

 



๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าทีในการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมายดังกล่าวจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดละเมิดทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกๆจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่
จะฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันอยู่ในสังกัดและจะจํากัดความรับผิดเจ้าหน้าที่เฉพาะเจ้าหน้าที่จงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน แต่ไม่ต้องรับผิดในกรณีประมาทเลินเล่อธรรมดา กระทําความผิด
เล็กๆ น้อยๆโดยไม่ต้ังใจ หากต้องรับผิดก็ไม่ต้องรับผิดเต็มจํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ตัวอย่างเงื่อนไขเก่ียวกับขัน้ตอนการออกคําสั่งทางปกครอง 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

ที่................... 

เร่ือง................ 

เรียน................ 

อ้างถึง.................. 

 ด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่า
สัตว์ใบอนุญาตเลขที่..................ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............ไม่ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อ โดยไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ภายใน ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการ
ฆ่าสัตว์ตามข้อ ๑๕(๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงพักสัตว์และการฆ่า
สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๔๓๕ ทั้งน้ี ได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่ปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้ท่านได้มีโอกาสโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลา ๓๐ วันนับแต่วันได้รับแจ้งหนังสือน้ี 

      ขอแสดงความนับถือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด.....ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

  



ตัวอย่างหนงัสอืการแจ้งสิทธอุิทธรณ์และการจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๓๗  แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในกรณีมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

(ตัวอย่างคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต) 
(ร่าง) 

คําสั่งจังหวัด... 
ที่       / 

เร่ือง พักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
....................................................... 

 
  ด้วยนาย/นาง/นางสาว.....................ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการ 
ฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่...................ต้ังอยู่เลขที่................................................................ไม่ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ โดยไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรค
สัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าโรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือ
แจ้งเตือนแล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๗ (หากเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระบุคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ันๆ) จึงสั่งพักใช้
ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เลขที่...................ของ............... เป็นเวลา ๑ เดือน (หรือ
น้อยกว่าน้ันตามที่เห็นสมควร) เน่ืองจากไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ 
ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ัง
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในหนังสือเตือน ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดทําการ ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว 
ภายในระยะเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 
  อนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุม การฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเน้ือสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่งน้ี 
 
                                        สั่ง ณ วันที่......................พ.ศ. .......... 
               (........................................) 
                                                                         ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  



ตัวอย่างหนงัสอืการแจ้งสิทธอุิทธรณ์และการจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๓๗  แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

(ตัวอย่างคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 
(ร่าง) 

คําสั่งจังหวัด... 
ที่       / 

เร่ือง เพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
....................................................... 

 
  ด้วยนาย/นาง/นางสาว..........................ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า
สัตว์ ใบอนุญาตเลขที่......................... ต้ังอยู่เลขที่.............................................................ได้ถูกสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาตโดยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโดยไม่จัดให้มีการ
ตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามคําสั่งจังหวัด........ที่...../..... เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
ลงวันที่..... ..... ....ต่อมาปรากฏว่าภายในระยะ ๑ ปี นับจากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่มีการ
ตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๕ ดังกล่าวอีก 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๗ (หากเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ว่าราชการจังหวดให้ระบุคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ันๆ) จึงสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์                เลขที่...............ของ................. เน่ืองจาก
ได้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ โดยไม่จัดให้
มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์     วิธีการ และเง่ือนไขในการ    ต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วต่อมาปรากฏว่าภายใน ๑ ปีนับจากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตยังคงไม่จัดให้มีการตรวจโรคโดย
พนักงานตรวจโรคสัตว์ดังกล่าวอีก และไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน 
ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดทําการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว 
 
  อน่ึง ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมการฆ่า
สัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่งน้ี 
 
            สั่ง ณ วันที่.................... พ.ศ. ........... 
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