
สรุป พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 
 

1. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ใหไว ณ วันที่ 27 กันยายัน 25-ต และพนกําหนด 180 วัน
ใหมีผลบังคับใชได 

2. พรบ.น้ี ไมใหมีผลบังคับกับ รัฐสภา / ครม. / องคกรอิสระ / การพิจารณาของ นรม.หรือ รมต.ในงาน
นโยบายโดยตรง  /  ศาล / เรื่องรองทุกข  / นโยบายตางประเทศ / ศาสนา / ขอยกเวนตาม พรก. 

3. นิยามคําวา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แลการพิจารณาทางปกครอง เหมือนกันตรงท่ีบอกวา การ
เตรียมการและดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง  (หรือกฎ และรวมถึงการ
ดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม พรบน้ี เปนนิยามเพ่ิมเติมของ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)  (วิธี
ฯ มีคํานิยามกวางกวาการพิจารณาฯ) 

4. คําสั่งทางปกครองหมายถึง การใชอํานาจในการท่ีเก่ียวกับโอน สงวน ระงับ อนุญาต อนุมัติ กระทบกับ
สิทธิหนาที่ของบุคคล หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไมรวมการออกกฏ 

5. กฎ หมายถึง พรก. กฏกระทรวง  ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน แตไมรวม พรบ.  
6. เจาหนาที่หมายถึงบุคคลที่ใชอํานาจของรัฐไมวาจะเปนเอกชนก็ตาม(รัฐมอบให เชน ตรวจสภาพรถ เปน

ตน) 
7. คณะกรรมกาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีทั้งหมด 11- 15 ทาน  

1. กรรมการโดยตําแหนง 5 ทาน  ประกอบดวย ป.สาํนักนายกฯ / ป.มท.  / เลขาธิการ ครม. / 
เลขาธิการ ก.พ.  และเลขาธิการกฎษฎีกา 

2. กรรมการแตงต้ัง 6-10 ทาน แตงต้ังโดย ครม.ทั้งหมด โดยมีประธาน 1 คน  และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ อีก 5-9 ทานมาจากผูเช่ียวชาญ รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาตร นิติศาสตร  สังคม 
หรืองานบริหารราชการแผนดิน    อยูวาระ 3 ป เปนแลวเปนอีกได 

8. ประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
9. เลขาฯและผช.เลขาฯของคณะกรรมการ มาจาก ขรก.ในสํานักงานกฎษฎีกา (เลขาธิการกฤษฎีการ

แตงต้ัง) 
10. หนาที่ของคณะกรรมการมีทั้งหมด  6 ขอ คือ 

1. สอดสองใหคําแนะนํา 
2. ใหคําปรึกษา จนท.ในการทํางาน 
3. เรียก จนท. มาช้ีแจง 
4. เสนอแนะ นายกฯตรากฎ 
5. ทํารายงานเสนอ ครม. 
6. เรื่องอื่นๆ ตาม ครม. หรือ นรม.มอบหมาย  (รมต.มอบหมายไมไดนะ) 

11. จนท.ดังตอไปน้ีไมสามารถทําคําสั่งปกครองไดคือ  เปนคูกรณี  คูหมั้น  คูสมรส  ญาติ 3 ช้ันตัวเอง  2 ช้ัน
ภรรยา เคยเปนผูแทน ผูพิทักษ  นายจาง ลูกหน้ี เจาหน้ี หรืออื่น ๆตามกฎกระทรวง  (จะเห็นวาถากรรี
เปนลูกจางของคูกรณีสามารถทําคําสั่งได กฎหมายไมไดหาม) 

12. เมื่อมีเหตุคัดคานกรรมการในการพิจารณาทางปกครอง ใหประธานเรียกประชุมกรรมการท่ีไมไดถูก
คัดคานถาลงมติ 2/3 วากรรมการคนนั้นมีคุณสมบัติไมไดเปนไปตามท่ีคัดคานก็ใหทํางานตอได 

13. ผูที่มีอํานาจกระทําการในกระบวนการทางปกครองไดจะตองเปนนิติบุคคลหรือ ผูที่บรรลุนิติภาวะแลว  
หรือผูที่ นรม.ประกาศก็ไดถึงแมจะไมบรรลุนิติภาวะก็ได  หรือกฎหมายอื่นกําหนดไว 



14. คูกรณีแตงต้ังตัวแทนทําการแทนได  จนท.จะดําเนินการกับคูกรณีไดเฉพาะเปนเรื่องท่ีผูน้ันมีหนาที่
โดยตรง และตองแจงผูน้ันทราบลวงหนาดวย 

15. มีคูกรณีเรื่องเดียวเกิน 50 คน จะมีการต้ังตัวแทนก็ได  ถาตัวแทนจะบอกเลิกตองทําหนังสือแจงดวย 
16. ถาคําสั่งทางปกครองกระทบถึงสิทธิคูกรณี จนท.ตองใหโอกาสคูกรณีโตแยง แสดงหลักฐานได 
17. คําสั่งทางปกครองที่ทําไดเลยไมตองใหคูกรณีโตแยง คือ  

1. เมื่อปลอยใหชาแลวจะเสียหาย 
2. ระยะเวลาตามกฎหมายลาชาออกไป 
3. เมื่อเปนขอเท็จจริง 
4. การมีโอกาสไมสามารถกระทําได 
5. เปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
6. กรณีอื่นตามกฏกระทรวง 

18. คําสั่งตอไปน้ีตามกฎกระทรวงไมตองมีเหตุผล  
1. การบรรจุ แตงต้ัง เลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งพักงาน สั่งใหออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจาก

ตําแหนง 
2. แจงผลการวัดความรู 
3. ไมทําวีซาให 
4. ไมตอใบอนุญาตทํางานคนตางดาว 
5. การสั่งใหเนรเทศ 

19. คูกรณีสามารถขอดูเอกสารไดยกเวน ตนรางของคําสั่ง  เอกสารความลับ   
20. เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก ประหยัด ประสิทธิภาพ รัฐกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมในการ

ดําเนินการทางปกครองใหเหมาะสม 
21. คําสั่งทางปกครองทําเปน วาจา หรือหนังสื่อ หรือความหมายในการสื่อรูปแบบอื่น (เชน สัญญาณไฟ

จราจร) 
22. ถาทําดวยวาจา และผูไดรับคําสั่งทางปกครองขอยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันภายใน 7 วัน และ

มีเหตุผลประกอบหนังสือยืนยันดวย 
23. คําสั่งที่เปนหนังสืออยางนอยตองมี ลายเซ็น  ช่ือ และตําแหนงผูทําคําสั่ง  วัน เดือน ป ที่ทําคําสั่ง มี

เหตุผลประกอบดวย 
24. โดยที่เหตุผลประกอบจะตองมี  ขอเท็จจริงที่เปนสาระ  ขอกฎหมาย  ขอพิจารณาการใชดุลยพินิจ   
25. สําหรับกรณีดังน้ีไมตองมีเหตุผลก็ไดคือ   ทราบเหตุผลอยูแลว  /  เหตุผลตรงตามคําขอไมกระทบสิทธิ

ผูใด /  เปนความลับ  /  ออกดวยวาจา และเรงดวน 
26. คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณใหระบุเหตุที่จะอทธรณ และระยะเวลาอุทธรณเอาไวดวย 
27. คําสั่งที่ฝาฝนหลักเกณฑดังตอไปน้ีไมทําใหคําสั่งไมสมบูรณ 

1. การออกคําสั่งไมมีผูยื่นคําขอ ตอมาภายหลังมีผูยื่นแลว 
2. คําสั่งตองมีเหตุผล เมื่อจัดทําเหตุผลในภายหลังน้ีแลว 
3. รับฟงคูกรณี  ภายหลังรับฟงคูกรณีแลว 
4. มีเจาหนาที่เห็นชอบกอน ภายหลังเห็นชอบแลว 

28. คําสั่งที่ไมไดออกโดย รมต. และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการอุทธรณเปนการเฉพาะในฝายปกครอง 
ใหอุทธรณคําสั่งตอ จนท.ผูทําคําสั่งปกครองภายใน 15 วัน หลังไดรับแจงคําสั่ง 



29. พิจารณาคําอุทธรณภายใน 30 วัน ถาเห็นดวยทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหแกไขคําสั่งน้ันภายใน 30 วันน้ัน
ดวย  แตถาไมเห็นดวยทั้งหมดหรือบางสวนก็เสนอผูมีอํานาจพิจารณาภายใน 30 วันต้ังแตไดรับ  และผูมี
อํานาจพิจารณาใหพิจารณาภายใน 30 วันนับแตไดรับเรื่อง แตถาไมเสร็จตอไดไมเกิน 30 วันโดยแจงให
ทราบกอน 

30. ผูมีอํานาจในการพิจารณามีดังน้ี 
1. ทําโดยเจาหนาที่ของสวนราชการอําเภอ ให หน.สวนราชการประจําจังหวัดเปนผูมีอํานาจ 
2. ทําโดยเลขานุการกรม  /  หน.สวนระดับกอง  ใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจ 
3. ทําโดยอธิบดี ใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจ 
4. ทําโดยหน.สวนราชการที่ขึ้นตอ รมต.หรือ นรม.ให นรม.หรือ รมต.แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจ 
5. ทําโดยขาราชการสวนภูมิภาคระดับ หน.สวนทั้งหมดทั้งจังหวัด อําเภอ หรือ จทน. หรือ

ผูบริหารทองถ่ิน ใหผูวาราชการเปนผูมีอํานาจ 
6. ทําโดยผูวาฯ กทม. ให รมว.มท. มีอํานาจ 
7. ทําโดยจนท.ที่ไมมี ผบ.ให จนท.เองมีอํานาจ 

31. คําสั่งของคณะกรรมการตาง ๆ ถาไมพอใจฟองตอศาลปกครองภายใน 90 วัน 
32. การเพิกถอนคําสั่งปกครองที่เปนการใหประโยชนตองกระทําภายใน 90 วัน 
33. กรณีดังตอไปน้ีผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางโดยสุจริตไมได 

1. ปกปด และแสดงขอความอันเปนเท็จ 
2. ไดใหขอความไมครบถวน 
3. รูถึงความไมชอบของกฎหมายแตยังทํา 

34. ถาคําสั่งทางปกครองไมเปนการใหผลประโยชนใหเพิกถอนมีผลต้ังแตวันที่เพิกถอน 
35. คําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนการใหประโยชนกรณีดังน้ีใหมีผลต้ังแตวันเพิกถอน 

1. มีกฏหมายกําหนดไว 
2. ผูรับผลประโยชนไมทําตามขอตกลงตามเวลาที่กําหนดไว 
3. มีขอเท็จจริงเปล่ียนไป 
4. กฎหมายเปล่ียนไป 
5. เกิดความรายแรงแกสาธารณะ 

36. คําสั่งทางปกครองที่จะสามารถขอใหพิจารณาใหมไดมีเหตุดังน้ี  (ใหทําภายใน 90 วันหลังทราบ) 
1. มีพยานหลักฐานใหม 
2. คูกรณีที่แทจริงไมไดเขามาในตอนแรก 
3. เจาหนาที่ทําคําสั่งฯ ไมมีอํานาจ 
4. ตัวบท กฎหมายเปลี่ยนไป 

37. การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน ยกเวนมีกฎหมายกําหนดไว 
38. การชําระคาปรับทางปกครองถาถึงกําหนดแลวไมจายคาปรับ ใหแจงเตือนเปนหนังสือกอนไมนอยกวา 

7 วัน ถายังไมปฏิบัติตามเมื่อครบกําหนดก็สามารถบังคับยึดทรัพยไปขายจนครบคาปรับได 
39. วิธีการยึดใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม ผูมีอํานาจยึดกําหนดในกฎกระทรวง 
40. ในกรณีคําสั่งใหกระทํา หรืองดเวนกระทํา ถาไมปฏิบัติตาม จนท.เขาทําดวยตนเองหรือมอบใหคนอื่น

ทําได  ถาเปนอยางน้ันคิดคาใชจายของเจาหนาที่ เพ่ิมรอยละ 25 ตอป หรือปรับทางปกครองไมเกินวัน
ละ 20,000 บาท  



41. คณะกรรมกาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปรับทางปกครองได ไมเกิน 20,000 บาทตอวัน (เต็มที่ตาม
กฎหมายให) 

42. รมต. ปรับทางปกครองไดไมเกิน 15,000 บาท ตอวัน 
43. ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผวจ. ปรับทางปกครองไดไมเกิน 15,000 บาทตอวัน 
44. นายอําเภอ หน.สวนราชการประจําจังหวัด  ผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจปรับ ทางปกครองได

ไมเกิน  10,000 บาทตอวัน 
45. กอนจะทําการบังคับทางปกครองตองแจงเตือนใหทราบกอนโดยบอกมาตรการท่ีจะทํา และเงินคาปรับ

ทางปกครอง (ถามีคาใชจายมากกวาที่แจงก็ไมตัดสิทธิ์ที่จะเก็บเพ่ิม) 
46. การกําหนดเวลาอายุความ ตองกําหนด เปน วัน สัปดาห เดือน ป โดยไมนับวันแรกในระยะที่กําหนด

ดวย  ยกเวนไดเริ่มในวันน้ัน หรือกําหนดไวเปนอยางอื่น 
47. ในกรณีที่เจาหนาที่ตองกระทําอยางหน่ึงอยางใดใหนับวันสิ้นสุดดวย ถึงแมจะเปนวันหยุดราชการ 
48. ระยะเวลาที่กําหนดสามารถขยายเวลาได และมีผลยอนหลังได 
49. ถาการดําเนินการไมอาจเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไดใหยื่นขอตอเวลาได ภายใน 15 วันหลังจาก

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว(เขาใจไหม หมายถึง เชน กําหนด 10 วัน แตทําไป 14 วัน ใหรีบขออนุญาตตอ
ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ 14 เปนตน) 

50. การแจงคําสั่งทางปกครองมีอยูดวยกัน 3 กรณี คือ การแจงดวยวาจา   การแจงดวยหนังสือ  และการแจง
โดยการประกาศทั้งติดไว และหนังสือพิมพ 

51. การแจงดวยหนังสือ ทําไดโดย  มี 2 กรณีคือ   
1. การแจงโดยใหบุคคลนําไปสง  กรณีไมรับหนังสือคําสั่ง หรือไมพบ ถาเอาใหผูที่บรรลุนิติ

ภาวะในท่ีน้ัน หรือวางไวใหเจาตัวเห็นในที่เปดเผย ตอหนาเจาพนักงานที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ไปเปนพยาน ก็ถือวาไดรับหนังสือคําสั่งแลว 

2. แจงสงทางไปรษณียตอบรับ ถาในประเทศ 7 วัน ตางประเทศ 15 วัน หลังจากสงถือวาไดรับ
หนังสือคําสั่งแลว   

52. ผูรับเกิน 50 คน ใหปดประกาศไวที่สํานักงานของเจาหนาที่ที่ทําคําสั่ง และที่วาการอําเภอภูมิลําเนาของ
ผูรับคําสั่ง (ใหปดประกาศ 2 ที่นะครับที่ใดที่หน่ึงไมได) และมีผล 15 วันต้ังแตวันปดประกาศ 

53. กรณีไมรูตัว หรือภูมิลําเนาของคน ผูรับคําสั่งทางปกครอง  หรือมีผูรับเกินกวา 100 อยางใดอยางหน่ึง
การแจงอาจจะประกาศลงในหนังสือพิมพของทองถ่ินก็ได และพน 15 วันนับจากวันลงประกาศ ถือวา
ไดรับคําสั่ง 

54. ถาจําเปนเรงดวยแจงทางโทรสารได มีหลักฐานการสงเก็บไว  และสงตัวจริงตามไป โดยใหยึดวาไดรับ
คําสั่งทางปกครองตามเวลาที่ระบุในหลักฐานของระบบคมนาคม 

55. การจัดต้ังศาลปกครอง ในวาระเร่ิมแรกจะมีทั้งหมด 16 แหง โดยกฏหมายกําหนดใหจัดต้ังปละไมนอย
กวา 7 แหงตอป 

56. ศาลปกครองแบงออกเปน ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองช้ันตน 
57. ศาลปกครองช้ันตน มี ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองภูมิภาค 

 
 

                                                                                                                                                         ไม  เมืองลพ 

21 July 2008 


