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1. เหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่

1.1 การดำเนินงานทางปกครองในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่เหมาะสม

1.2 เพื่อให้การดำเนินงานทางปกครองเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้

1.4 เพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน

1.5 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ1.



2. พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายกลาง  
มีขอบเขตการบังคับใช้อย่างไร

มาตรา 3 กำหนดให้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม 

หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน  
พระราชบัญญัตินี้2.



3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ มิให้ ใช้บังคับใคร
(1) รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี 
(2) องค์การที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี,                                                         

การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
(5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ 
(7) การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร 
(8) การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกัน และ                                                          

รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ 
(9) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(10) การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา3.



4. ความหมาย/ความแตกต่างระหว่าง  
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” กับ “การพิจารณาทางปกครอง”

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือ การเตรียมการ/การดำเนินการของเจ้าหน้าที่  
เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง หรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ  
ในทางปกครองตาม พระราชบัญญัตินี้ การพิจารณาทางปกครอง คือ  

การเตรียมการ/การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง4.



5. “คำสั่งทางปกครอง” หมายถึง
(1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ, เปลี่ยนแปลง, โอน, สงวน, ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่
ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ, การอนุญาต, การอนุมัติ, การ
วินิจฉัยอุทธรณ์, การรับรอง, การรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

5.(2) การอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง



6. “กฎ” หมายถึง

พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง, ข้อบัญญัติท้องถิ่น, ระเบียบ, ข้อบังคับ, หรือ 
บทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด หรือ  

บุคคลใดเป็นการเฉพาะ

6.



7. เจ้าหน้าที่ ที่จะทำการพิจารณาทางปกครอง ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ตามมาตรา 13) ดังนี้

(1) เป็นคู่กรณีเอง 
(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการี หรือ ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด, หรือ                               

เป็นพี่น้อง หรือ ลูกพี่ลูกน้อง นับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือ                                               
เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น 

(4) เป็น หรือ เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้แทน หรือ                                            
ตัวแทนของคู่กรณี 

(5) เป็นเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ หรือ เป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง7.



8. ข้อยกเว้น ที่ให้เจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามมาตรา 13)         
สามารถทำการพิจารณาทางปกครอง ต่อไปได้ คือ

(1) ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
หรือ สิทธิส่วนบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือ 

(2)  ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้

8.



9. คู่กรณี ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ได้แก่

มาตรา 21 กำหนดว่าคู่กรณี ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลอาจเป็นคู่กรณี 
ในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือน หรือ  

อาจถูกกระทบกระเทือนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

9.



10. รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง ทำได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1. เป็นหนังสือ 
2. วาจา 
3. โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความ หรือ                                

ความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

10.



11. คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ อย่างน้อยต้องระบุอะไรบ้าง

อย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำคำสั่ง ชื่อ และ ตำแหน่งของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น 

(ตามมาตรา 36)

11.



12. คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง เหตุผลนั้นอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย

(1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
(2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(3) ข้อพิจารณา และ ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

12.



13. คำสั่งทางปกครองประเภทที่เป็นหนังสือ และ ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง 
ประกอบด้วย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง กำหนดไว้ 5 ประเภท ดังนี้

13.
(1) คำสั่งที่เป็นการปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี เช่น การไม่อนุญาต ไม่อนุมัติ หรือ                    

ไม่รับจดทะเบียน 
(2) คำสั่งที่เป็นการเพิกถอนสิทธิ เช่น เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการอนุมัติ                                 

เพิกถอนการรับจดทะเบียน 
(3) คำสั่งที่กำหนดให้กระทำการ หรือ ละเว้นกระทำการ เช่น ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ 
(4) คำสั่งที่เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(5) คำสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือ การประมูลราคาที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว



14. คำสั่งทางปกครองประเภทที่ไม่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง  
ประกอบด้วย

14.
(1) มีผลตรงตามคำขอ และ ไม่กระทบสิทธิ และ หน้าที่ของบุคคลอื่น 
(2) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว 
(3) ต้องรักษาความลับ 
(4) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจา หรือ เป็นกรณีเร่งด่วน



15. การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็น 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การกำหนดเงื่ีอนไขดังกล่าว ได้แก่

15.
(1) การกำหนดให้สิทธิ หรือ ภาระหน้าที่เริ่มมีผล หรือ สิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
(2) การกำหนดให้เริ่มมีผล หรือ สิ้นผลของสิทธิ หรือ ภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์

ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
(3) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง 
(4) การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ต้องกระทำ งดเว้นกระทำ หรือ ต้องมีภาระหน้าที่ หรือ 

ยอมรับภาระหน้าที่ หรือ ความรับผิดชอบบางประการ หรือ การกำหนดข้อความ            
ในการจัดให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มข้อกำหนดดังกล่าว

ตามมาตรา 39 วรรคสอง เจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไข ดังนี้



16. หากเจ้าหน้าที่ไม่ระบุระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ ไว้ในคำสั่งทางปกครอง  
(ในกรณีที่อาจอุทธรณ์ หรือ โต้แย้งได้) ส่งผลต่อเงื่อนเวลาการอุทธรณ์คำสั่งอย่างไร

16.
(1) ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ หรือ การโต้แย้ง เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ 

ดังกล่าว 
(2) ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ ตามข้อ 1 และ ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่า 1 ปี                

ให้ขยายเป็น 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง

มาตรา 40 วรรคสอง กำหนดว่า



17. การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้            
เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่ง ภายในกี่วัน

17.
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว (มาตรา 44)



18. เมื่อคู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ให้ผู้ทำคำสั่งพิจารณา และ  
แจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

18.
30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับอุทธรณ์ (มาตรา 45)



19. หากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ก็ให้เร่งรายงานความเห็นไปยังผู้มีอำนาจพิจารณา 
คำอุทธรณ์ ภายในกำหนดเวลา (คือ 30 วัน) และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน

19.
30 วัน (นับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน) หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ภายในกำหนด            

ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนด และให้ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ไปอีก ไม่เกิน 30 วัน (มาตรา 45 วรรคสอง)



20. เวลาอย่างช้าที่สุด ที่คู่กรณีจะรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง 
ทางปกครองจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นกี่วัน

20.
90 วัน (ผู้ทำคำสั่งพิจารณา ภายใน 30 วัน + ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 

+ ขอขยายได้อีก 30 วัน)



21. คำสั่งทางปกครองสามารถเพิกถอนได้โดยใครบ้าง

21.
1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเพิกถอนเอง 
2. ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์เพิกถอน 
3. ศาลปกครองเพิกถอน



22. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับ 
ค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ 

ต้องร้องขอค่าทดแทน ภายในกี่วัน

22.
180 วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอน (มาตรา 52)



23. เมื่อพ้นกำหนดอุทธรณ์แล้ว คู่กรณีอาจมีคำขอให้พิจารณา
ทางปกครองใหม่ได้ในกรณีใดบ้าง

23.
1. เมื่อมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่นับเป็นการยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ 
2. คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือ ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณา 

ครั้งก่อนแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง 

3. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
4. คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมาย และต่อมาข้อเท็จจริง หรือ         

ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี

มาตรา 54 กำหนดว่า พิจารณาใหม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้



24. มาตรการในการบังคับทางปกครอง มี 2 ประเภท ได้แก่

24.
1. กำหนดให้ชำระเงิน (เช่น ภาษี ค่าบริการต่าง ๆ) หากฝ่าฝืนจะยึด หรือ อายัดทรัพย์ 

และ ขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน 
2. กำหนดให้กระทำ หรือ ละเว้นกระทำ (เช่น สั่งให้รื้อถอนอาคาร สั่งห้ามสร้างอาคารสูง) 

หากฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามจะมีมาตรการอื่น ๆ มาบังคับต่อไป



25. การบังคับทางปกครองที่กำหนดให้กระทำ หรือ ละเว้นกระทำ หากฝ่าฝืน 
หรือ ไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ จะมีมาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร

25.
(1) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน            

โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่ม                  
ในอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ 

(2) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุ                                
แต่ต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน

มาตรา 58 กำหนดว่า เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้



26. ผู้มีอำนาจในการกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีฝ่าฝืน 
หรือ ไม่ปฏิบัติคำสั่งทางปกครอง ได้แก่

26.
(1) รัฐมนตรี กำหนดค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท/วัน กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทั่วราชอาณาจักร 
(3) ปลัดกระทรวง/อธิบดี กำหนดค่าปรับไม่เกิน 15,000 บาท/วัน กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทั่วราชอาณาจักร 
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดค่าปรับไม่เกิน 15,000 บาท/วัน กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในเขตจังหวัด 
(6) นายอำเภอ กำหนดค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท/วัน กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในเขตอำเภอ 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) ข้อ 1 กำหนดผู้มีอำนาจ รวม 10 ประเภท อาทิ



27. ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวาง     
การบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

27.
(1) เจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้       

โดยสมควรแก่เหตุ 
(2) ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจได้

มาตรา 60 วรรคสอง กำหนดว่า หากมีการต่อสู้ขัดขวาง



28. การแจ้งคำสั่งทางปกครอง หรือ การนัดพิจารณา  
ในกรณีที่มีผู้รับเกิน 50 คน มีวิธีการแจ้งอย่างไร

28.
มาตรา 71 กำหนดให้กระทำโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่ว่าการอำเภอ 
ที่ผู้รับมีภูมิลำเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่แจ้ง 
โดยวิธีดังกล่าว



29. การแจ้งคำสั่งทางปกครองหรือการนัดพิจารณา ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับ  
หรือรู้ตัว และภูมิลำเนา แต่มีผู้รับเกิน 100 คน มีวิธีการแจ้งอย่างไร

29.
มาตรา 73 กำหนดให้กระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ 
ในกรณีนี้ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันทีี่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว



30. ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

30.
นายกรัฐมนตรี


