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 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีขึ้นด้วยหลักการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลางและเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการออกค าสั่งทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานของรัฐใช้มากที่สุด และมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา 
 สาระส าคัญของกฎหมายมีดังนี้ คือ 

 1. เป็นกฎหมายมาตรฐานกลาง โดยเป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการพิจารณาจัดท าค าสั่งทาง
ปกครอง หากการพิจารณาทางปกครองเรื่องใดมีมาตรฐานในการประกันสิทธิและเสรีภาพต่ ากว่ากฎหมายนี้ 
จะต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายนี้แทน  
 2. ก าหนดขั้นตอนวิธีการการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
 3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพิกถอนและการขอให้พิจารณาค าสั่งทางปกครองใหม่ 
 4. ก าหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง  

 ขอบเขตการบังคับใช้ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับในฐานะที่เป็นกฎหมายมาตรฐาน
กลาง ในกรณีที่เรื่องทางปกครองเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ก าหนดกระบวนการหรือขึ้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ และใช้
กับหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการเรื่องในทางปกครอง โดยเฉพาะกระบวนการที่จะน าไปสู่การมี“ค าสั่งทาง
ปกครอง” ดังนั้น ผู้ที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ“เจ้าหน้าที่”ของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
ในการท าค าสั่งทางปกครองนั่นเอง (มาตรา 4 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งใช้
อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 ค าสั่งทางปกครอง 
 มาตรา 5 “ค าสั่งทางปกครอง”หมายความว่า “การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ก าร
วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
หากเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการใช้อ านาจทางปกครอง มีผลท าให้สถานภาพทางกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไปเกิดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นรายกรณี ก็ถือว่า การกระท านั้นๆเป็น “ค าสั่งทางปกครอง”เช่น
ค าสั่งอายัดทะเบียบรถ เป็นต้น 

 รูปแบบของค าสั่งทางปกครอง 
 รูปแบบอของค าสั่งทางปกครองที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการก าหนด ต้องมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 1.ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือท าด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน หากท าด้วย
หนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกค าสั่ง พร้อมวันเดือนปีที่ออกค าสั่ง 
 2.ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ จะต้องให้เหตุผลของการออกค าสั่งด้วย โดยกฎหมายได้ก าหนด
สาระส าคัญที่จะต้องแจ้งไปในค าสั่งทางปกครอง (มาตรา 37) 



 3.เงื่อนไขในค าสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจจะก าหนดไว้ในค าสั่งทางปกครองด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมี
เท่าท่ีจะท าให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น 
 4.ค าสั่งทางปกครองใดเป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ ให้ระบุวิธีการยื่นอุทธรณ์ เจ้าที่ท่ีมี
อ านาจรับอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์ ไว้ด้วย (ค าแนะน าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) 
 ค าสั่งทางปกครองมีผลเมื่อได้ แจ้ง ให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองทราบ และมีผลอยู่ตลอดจนกว่าจะมีการ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น  

 การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองและก าหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ 
หลักการส าคัญของการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทางปกครอง  

 คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้ ตามมาตรา 44 โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ“เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครอง”โดยให้ยื่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตนได้รับทราบค าสั่งนั้น รูปแบบของอุทธรณ์กฎหมาย
ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างประกอบด้วย 
 มาตรา 45 เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันได้รับอุทธรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งได้ตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนและมาตรา 46 สามารถพิจารณาทบทวนได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง่ความ
เหมาะสมก็ได้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมเงื่อนไขก็ได้  
 ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณา
ต่อไป โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากไม่เสร็จทันตามก าหนดระยะเวลาสามรถขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเป็นการท าให้ค าสั่งทางปกครองที่มีผลใช้บังคับอยู่ ให้สิ้นผลในทาง
กฎหมาย การเพิกถอนค าสั่งโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งเอง กระท าได้ดังนี้ 
   1) เจ้าหน้าที่ท่ีท าค าสั่งเห็นสมควรเพิกถอนเอง   
   2) เจ้าหน้าที่ท่ีเพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่ 
  เจ้าหน้าที่เพิกถอนเอง กฎหมายได้ก าหนดเงื่อนและเงื่อนเวลาของการเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองไว้ โดยได้ก าหนดเงื่อนไขเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 53) และค าสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 50 ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังก็ได้  มาตรา 51 เป็นการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเชื่อโดย
สุจริต และมาตรา 52 ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่นอกเหนือมาตรา 50 และ 51 กล่าวคือค าสั่ง
ทางปกครองที่รู้ได้เองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทน
ความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครอง แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน 
180 วันนับแต่ได้ทราบถึงการเพิกถอน  
  เจ้าหน้าที่ที่เพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่ ซึ่งในกรณีการขอให้
พิจารณาใหม่นี้ กฎหมายก าหนดเงื่อนไขไว้ในมาตรา 54 โดยกรณีดังต่อไปนี้  
  1. มีพยานหลักฐานใหม่ 
  2. คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
  3. เจ้าที่ไม่มีอ านาจที่ท าค าสั่งในเรื่องนั้น 



 การบังคับทางปกครอง 
 เพ่ือให้คู่กรณีปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายจึงได้มีการก าหนดมาตรการ
บังคับขึ้นในกรณีที่ผู้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามต าสั่งทางปกครองโดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองอาจ
ใช้มาตรการบังคับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าสั่ง โดยมาตรการบังคับทางปกครอง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
 ค าสั่งให้ช าระเงิน เช่น สั่งให้ช าระค่าปรับ ช าระค่าธรรมเนียม หากไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวฝ่าย
ปกครองอาจใช้มาตรการบังคับโดยการ ยึด อายัดเงิน หรือทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินการช าระหนี้ตามค าสั่งแต่ก่อนใช้
มาตรการบังคับโดยยึดหรืออายัดทรัพย์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับ ช าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน (มาตรา 57) 
 ค าสั่งทางปกครองที่บังคับให้กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น เช่น สั่งให้ยุติ
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ าทางสาธารณะ หากมีการฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับดังนี้ 
 (1) เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการเอง เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เจ้าหน้าที่มอบหมายอาจเข้าด าเนินการตามที่สั่ง
ให้กระท านั้น และหากมีค่าใช้จ่ายใดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมร้อยละ 25 ต่อปี (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง 
(1)) 
 (2) ก าหนดค่าปรับทางปกครอง (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง (2)) ตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุ แต่ไม่เกินวัน
ละ 20,000 บาท โดยก่อนใช่มาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือ ระบุมาตรการบังคับทาง
ปกครองที่จะให้ใช้ชัดแจง และค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าด าเนินการด้วย 
 


