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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติฯ 
2. คำสั่งทางปกครอง 
3. ระยะเวลา, อายุความ 
4. การแจ้ง 
5. คณะกรรมการที่มีอำนาจ

พิจารณาทางปกครอง 
บทเฉพาะกาล

2.1 เจ้าหน้าที่ 
2.2 คู่กรณี (ประชาชน) 
2.3 การพิจารณา 
2.4 รูปแบบและผล 
2.5 อุทธรณ์ 
2.6 เพิกถอน 
2.7 ขอพิจารณาใหม่ 
2.8 การบังคับ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

✦ กระทรวง 
✦ ทบวง 
✦ กรม

✦ จังหวัด 
• อำเภอ

✦ อบต. 
✦ อบจ. 
✦ เทศมนตรี 
✦ พัทยา 
✦ กทม.

ส่วนราชการ

ส่วนอื่น

✦ รัฐวิสาหกิจ 
✦ องค์การมหาชน 
✦ องค์การอิสระ

✤ บุคคล 
✤ คณะกรรมการ

✤ มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

✤ อยู่ในกระบวนการ

สิ่งที่มีเหมือนกัน คือ กฎหมาย, งบประมาณ, บุคลากร (ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง,...)

ประชาชน
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เตรียม + ดำเนินการ + เจ้าหน้าที่

1. คำสั่งทางปกครอง (อะไรที่ไม่ใช่กฎ)

การออกคำสั่งทางปกครอง 
1. เจ้าหน้าที่ 
2. กฎหมาย 
3. ใช้อำนาจตามกฎหมาย

ใช้ --> ผลทางกฎหมาย (นิติสัมพันธ์) 
✦ ก่อ 
✦ เปลี่ยนแปลง 
✦ โอน 
✦ สงวน 
✦ ระงับ 
✦ กระทบสิทธิ หน้าที่

มีผล >> 

เป็นการเฉพาะบุคคล 

เฉพาะกรณี
ตัวอย่างเช่น 
✦ สั่ง, อนุญาต, อนุมัติ, วินิจฉัยอุทธรณ์, 
รับรอง, รับจดทะเบียน

2. กฎ (ไม่ใช้เฉพาะบุคคล, เฉพาะกรณี)

3. การดำเนินการทางปกครอง



 

1. กฎหมายกลาง 

2. ไม่ใช้กับ... 

1) รัฐสภา, คณะรัฐมนตรี 

2) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

3) การพิจารณาทางนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี ในงานนโยบาย 

4) การพิพากษาคดีของศาล, การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวน
พิจารณาคดี บังคับคดี วางทรัพย์ 

5) วินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ (กฎหมาย กฤษฎีกา) 

6) นโยบายต่างประเทศ 

7) ทหาร, ยุทธการ 

8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

9) องค์กรศาสนา 

10) อื่น ๆ (ตรา พระราชกฤษฎีกา) 
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ลักษณะของพระราชบัญญัติ
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เจ้าหน้าที่่

เป็นกลาง + มีอำนาจตามกฎหมายในเรื่องที่ออกคำสั่ง

   
1. เป็นคู่กรณี 

2. คู่หมั้น, คู่สมรส 

3. ญาติ 

4. - เป็น 

       - เคยเป็น 

       ผู้แทนโดยชอบธรรม, ผู้พิทักษ์, ผู้แทน, ตัวแทน 

5. เป็นเจ้าหนี้, ลูกหนี้, นายจ้าง

❖ บุพการี, ผู้สืบสันดาน 
❖ พี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง (3 ชั้น) 
❖ ญาติทางการแต่งงาน (2 ชั้น)

หยุดพิจารณา + แจ้งผู้บังคับบัญชาผล
(ออกจากห้องประชุม)

(ให้ประธานเสนอ Vote ถ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 : 3 ให้เข้าห้องได้)

กรณีเป็น 
กรรมการ

ผล

กรณีนอกจาก 1 - 5

รู้ตัวเอง

เห็นว่าตนไม่ผิด 2. เฉย ๆ ไว้

1. ที่ทำมาก่อน หยุด ไม่เสียไป 
2. ไม่ใช้ในกรณีเร่งด่วน หรือ       

เสียหายต่อสิทธิของบุคคล

หยุดพิจารณา + แจ้งผู้บังคับบัญชา

จะเป็น คนเดียว, คณะกรรมการ, นิติบุคคล ...ก็ได้
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คู่กรณี

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

มีความสามารถ 
1. 20 ปีบริบูรณ์, บรรลุนิติภาวะ 
2. กฎหมาย บอกว่าให้กระทำการเรื่องนั้นได้ 
3. นิติบุคคล, คณะบุคคล 
4. นายกรัฐมนตรี...ประกาศ

การพิจารณาทางปกครอง

ทนาย คู่กรณี เจ้าหน้าที่

ตัวแทน (หักหลัง, คู่กรณีตายก็ไม่สิ้นผล)

ตัวแทนร่วม

ตั้งใจ

ไม่ตั้งใจ

ยื่นคำขอเกิน 50 คน แล้วระบุให้คนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทน

ไม่ได้ระบุให้ใครเป็นตัวแทน ให้เจ้าหน้าที่ เรียกผู้ยื่นคำขอ 
Vote ว่าจะให้ใครเป็นตัวแทน

หรือ หรือ

+
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รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง

หนังสือ วาจา

จะต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน

ระบุ 
วัน/เดือน/ปี 
ชื่อ + ตำแหน่ง ผู้ทำคำสั่ง 
ลงลายชื่อ ผู้ทำคำสั่ง 
ระบุเหตุผล 
1. ข้อเท็จจริง 
2. ข้อ กฎหมาย 
3. ข้อพิจารณา สนับสนุน ดุลพินิจ

เว้น 
✴ ตรงกับที่ขอมา, ไม่กระทบคนอื่น 
✴ รู้กันดีอยู่แล้ว 
✴ ลับ 
✴ เร่งด่วน (ให้เหตุผลภายหลังไว้)

1. 2. เนื้อหาระบุสิ่งใด 
1. เร่ิมต้น, สิ้นสุด จากเวลา 
2. เริ่มต้น, สิ้นสุด จากเหตุการณ์ 
3. สงวนสิทธิยกเลิก 
4. หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
✦ ทำ, งดเว้น 
✦ ภาระหน้าที่ 
✦ ความรับผิดชอบ 
✦ จัดให้มีข้อกำหนด 

5. สิทธิอุทธรณ์ โต้แย้ง 
✦ ระยะเวลา โต้แย้ง 
✓ ถ้าไม่ระบุ ให้นับระยะเวลา 
นับแต่วันแจ้งใหม ่(หรือ 1 ปี 
นับแต่ไดัรับคำสั่ง)

ถ้า 1 + 2 = สมบูรณ์ 
กรณีต่อไปนี้ถือว่าสมบูรณ์ 
1. ออกโดยไม่มีคนยื่นคำขอ >>ออกยื่นคำขอภายหลัง 
2. ออกโดยไม่แจ้งเหตุผล >>แจ้งเหตุผลภายหลัง 
3. ออกโดยไม่ได้รับฟังเหตุผล >>รับฟังภายหลัง 
4. ออกโดยเจ้าหน้าที่อื่นไม่เห็นชอบ >>เห็นชอบภายหลัง

ถ้าไม่ได้แจ้งใหม่แล้วระยะ
เวลาเดิมจะสั้นกว่า 1 ปี

มีผลใช้ยัน ตั้งแต่มีผู้รับ
แจ้ง จนกว่าจะเพิกถอน, 
แก้ไขได้ หากผิดเล็กน้อย

อื่น ๆ

ถ้าคนรับคำสั่ง...ร้องขอต้องให้ทำเป็นหนังสือ
ภายใน 7 วันนับแต่มีคำสั่ง...(คนออกคำสั่งออก

หนังสือยืนยันคำสั่งให้)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อยกเว้น...ในการไม่ต้องแจ้ง...ข้อเท็จจริง 

1. จำเป็น รีบด่วน ช้าไปจะเสียหาย 

2. ระยะเวลาตามกฎหมายล่าช้าออกไป 

3. ข้อเท็จจริงของคู่กรณีให้ไว้เอง 

4. เห็นได้ชัดว่าทำไม่ได้ 

5. มาตรการบังคับทางปกครอง 

6. อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง 
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การพิจารณา

+ แปลไทย

เจ้าหน้าที่

คุณมีสิทธิ... 
1. ข้อเท็จจริง, โอกาสโต้แย้ง 
2. ขอดูเอกสาร (ห้ามดูร่าง, ลับ) 
3. นำทนายเข้ามาคู่กรณี

ตรวจได้ตามความเหมาะสม

พิจารณาพยานหลักฐาน (เพิ่มเติม) ได้ 
✴ แสวงหา 
✴ รับฟัง 
✴ ขอข้อเท็จจริง 
✴ เรียกเอกสาร 
✴ ตรวจสถานที่

ดุลยพินิจ

แจ้งสิทธิให้ 
คู่กรณี...ทราบ
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การอุทธรณ์

คู่กรณี เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง

(พิจารณาโดยเร็ว ไม่เกิน 30 วัน)

ต้องทำเป็นหนังสือ 
1. ข้อโต้แย้ง 
2. ข้อเท็จจริง 
3. ข้อกฎหมาย (ไม่มีผลทุเลาคำสั่งฯ)

เห็นด้วย = แก้ไข, เพิกถอน

ไม่เห็นด้วย = ส่งต่อ

ผู้มีอำนาจพิจารณา (ผู้บังคับบัญชา) 
พิจารณาภายใน 30 วัน 
✴ หากไม่ทัน...ให้ทำหนังสือแจ้งขยายไม่เกิน 30 วัน

อุทธรณ์ภายใน 15 วัน
นับแต่รับแจ้ง
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ให้ประโยชน์ (ทั่วไป) = ต้องมี  
1. กฎหมาย, ข้อสงวนสิทธิ 
2. ผู้รับประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
3. ข้อเท็จจริงเปลี่ยน 
4. กฎหมายเปลี่ยน 
5. สาธารณะเสียหาย

การเพิกถอน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา

แม้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ก็เพิกถอนได้+

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย = เพิกถอนทั้งหมด, บางส่วน, ย้อนหลังได้, อนาคตได้

ให้ประโยชน์ = 
คำนึงถึงความเชื่อ
โดยสุจริตของผู้รับ 
กับ ประโยชน์
สาธารณะ

ไม่ให้ประโยชน์ = 
มีสิทธิเรียกค่า
ตอบแทน ภายใน 

180 วัน

โดยสุจริต =  
1. ไม่ปกปิด 
2. ให้ข้อความครบถ้วน 
3. ไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้านกฎหมาย, 

ไม่ประมาทอย่างร้ายแรง

ชอบด้วยกฎหมาย = เพิกถอนทั้งหมด, บางส่วน, อนาคตได้

ให้เงิน, ทรัพย์สิน 
1. ฝ่าฝืน 
2. ไม่ปฏิบัติ, ล่าช้า 
✦ วัตถุประสงค์ 
✦ เงื่อนไข

การขอพิจารณาคดีใหม่

หากมีกรณี...ต่อไปนี้ 
1. มีพยานหลักฐานใหม่ 
2. คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในการพิจารณา 
3. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง 
4. ข้อเท็จจริง, กฎหมายเปลี่ยน

แม้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ก็พิจารณาคดีใหม่ได้

จะต้องยื่นคำขอ
ภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่รู้ถึงเหตุ

คู่กรณี --> เจ้าหน้าที่
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ระยะเวลาและอายุความ

วันแรก วัน / เดือน / ปี = ให้นับวันถัดไปเป็นวันที่ 1

วันสุดท้าย

กรณีเจ้าหน้าที่ นับวันหยุดด้วย

กรณีบุคคลทั่วไป นับวันทำการวันแรกเป็นวันสุดท้าย

การแจ้ง

วันถึง

1. วันที่มีคนรับ

2. หากไม่มีคนรับ ให้ถึงวันที่คำสั่งฯ ไปถึงภูมิิลำเนา 
หรือ ปิดไว้ที่ภูมิลำเนา

ผู้รับ 0 - 15 คน

ส่งทีละคน

3. หากส่ง ปณ. ตอบรับ

ในประเทศ = ครบ 7 วันที่ส่ง

ต่างประเทศ = ครบ 15 วันที่ส่ง

ส่งทีละหลายคน พ้น 15 วันนับแต่

ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของเจ้าหน้าที่, ที่ว่าการอำเภอของผู้รับ

ประกาศในหนังสือพิมพ์

16 - 99 คน

100 คน หรือไม่รู้ตัวผู้รับ
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หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง (หมวด 2/1)

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป

ส่วนที่ 2 
การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง 

ซึ่งกำหนดให้ชำระเงิน

ส่วนที่ 3 
การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง 

ซึ่งกำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ

✴ เป็นหลักเกณฑ์กลาง 
✴ ไม่ใช้กับกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือรับฟ้องคดีไว้พิจารณา 
✴ บังคับได้ แม้ผู้อยู่ในบังคับตายสิ้นสภาพนิติบุคคล 

✓ การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
✓ ใช้เท่าที่จำเป็น + กระทบผู้อยู่ในบังคับน้อยที่สุด 
✓ มอบอำนาจได้

1. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
✴ การออกคำสั่ง 
✴ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง 

✓ เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
✓ ต้องยึดอายัดภายใน 10 ปีนับแต่คำสั่งใช้ชำระเงินเป็นที่สุด 
✓ การทุเลาการบังคับ + กำหนดเงื่อนไข 
✓ เพิ่มอำนาจในการสืบทรัพย์ 
✓ การโต้แย้ง ขึ้นศาล ซึ่งมีอำนาจพิจารณาคำสั่งให้ชำระเงิน 

2. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 
✓ คำสั่งให้ชำระเงินเป็นที่สุด 
✓ ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อออกหมายภายใน 10 ปี 
✓ ศาลออกหมาย + ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 
✓ เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย                                                 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 

✓ การงดบังคับคดี 
✓ การเพิกถอนการบังคับคดี 
✓ หน่วยงานตามสืบทรัพย์ + แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดหรืออายัดภายใน 

10 ปี 
✓ หน่วยงาน ซึ่งมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
✓ ศาลที่มีอำนาจพิจารณา ศาลจังหวัด ศาลแพ่ง 
✓ ให้กับคำสั่งทางปกครอง ซึ่งกำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดไม่เกิน 1 ปี + ตามที่กำหนด
เพิ่มในกฎกระทรวง

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป

• ไม่อุทธรณ์ภายในเวลาที่
กำหนด 

• ยกอุทธรณ์และไม่ฟ้องศาล 
• ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ส่วนที่ 2 
การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง 

ซึ่งกำหนดให้ชำระเงิน
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✴ ค่าปรับบังคับการ 
✴ เพิ่มค่าปรับจาก 20,000 บาท เป็น 50,000 บาท 
✴ เพิ่มค่าใช้จ่ายหรือเงินเพิ่มรายวัน

ส่วนที่ 3 
การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง 

ซึ่งกำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ

สรุปเพิ่มเติม : หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง (หมวด 2/1)

การบังคับปกครอง ประเภท
บังคับชำระเงิน

บังคับให้กระทำ, ละเว้น

ผู้ใช้

เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง (เงิน, ทำ)

เจ้าพนักงานบังคับคดี (เงิน)

สืบทรัพย์ไม่ไหว = อัยการสูงสุดช่วย 
ทรัพย์สิน 2 ล้านบาทขึ้นไป = บริษัทเอกชนช่วย

เจ้าตัว
หรือทายาท

ผู้รับมรดก

ผู้จัดการมรดก

หรือกำเนิดกิจการ, โอน

1. ผู้ชำระบัญชี 
2. นิติบุคคลที่รับโอนกิจการ

ข้อห้าม 
1. ห้ามใช้บังคับหน่วยงานของรัฐ 
2. ห้ามใช้บังคับกับคำสั่งทางปกครอง

ที่อยู่ระหว่างทุเลาการบังคับ 
3. ห้ามใช้บังคับเกินความจำเป็น 
4. ห้ามบังคับซ้ำกับคำพิพากษาศาล

สิทธิของผู้บังคับคดี 
✴ อุทธรณ์ได้ (ภายใน 7 วัน) 
✴ ถ้าถูกบังคับแทนเจ้าตัว-->ให้เป็นระยะเวลาอุทธรณ์ใหม่นับแต่ได้รับแจ้ง
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วิธีการบังคับ

หนี้เงิน

1. มีหนังสือเตือนให้จ่ายภายใน 7 วัน 
2. ถ้าไม่จ่าย = ยึด, อายัด 
3. ออกคำสั่ง ยึด, อายัด แลัวต้องดำเนินการภายใน 10 ปีนับแต่กำหนดชำระ

สิ้นสุด 
4. ขายทอดตลอด (ขอเฉลี่ยทรัพย์กับคนอื่นได้)

หนี้ทำ

1. ทำหนังสือเตือน กำหนดระยะเวลาให้ทำตาม ระบุค่าปรับ, มาตรการ
บังคับ, ค่าใช้จ่าย, เงินเพิ่มรายวัน 

2. เรียกค่าปรับบังคับการ, เข้าทำแทน  
3. ใช้ไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนมาตรการได้ (ขอให้ตำรวจช่วยได้)


