
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มิให้บังคับใช้ แก่ข้อใด  
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  
 ข. องค์กรท่ีใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ  
 ค. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง  
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎและ
รวมถึงการด าเนินการใดๆในทางปกครอง เป็นความหมายของข้อใด 
 ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   
 ข. การปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 ค. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง   
 ง. ไม่มีข้อถูก  
3. การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองเป็น
ความหมายของข้อใด 
 ก. ขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง  
 ข. การพิจารณาทางปกครอง 
 ค. เตรียมการพิจารณาทางการปกครอง  
 ง. ด าเนินการพิจารณาทางการปกครอง  
4. การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันท่ีจะก่อ เปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าท่ีของ
บุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัย
อุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายรวมความถึงอะไร 
 ก. การขึ้นทะเบียน   
 ข. การออกกฎ   
 ค. การลงโทษ  
 ง. ไม่มีข้อถูก 
5. พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือ
บทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ เป็นความหมายของค าว่า 
 ก.ระเบียบ  
 ข.กฎ  
 ค.กฎหมาย  
 ง.ข้อบังคับ 



6. คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายท่ีมีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้
ขาดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายเป็นความหมายของคณะกรรมการใด  
 ก. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท    
 ข. คณะกรรมการ กรรมาธิการวินิจฉัยข้อพิพาท  
 ค. คณะกรรมการวิเคราะห์  และวินิจฉัยข้อพิพาท  
 ง. คณะกรรมการ สั่งการทางข้อพิพาท  
7. บุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐ
ในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นตามระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตามเป็นความหมายของข้อใด  
 ก. เจ้าพนักงาน   
 ข. พนักงานเจ้าหน้าท่ี   
 ค. เจ้าหน้าท่ี   
 ง. ข้าราชการ 
8. ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองและผู้
ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิ์ของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของค าส่ังทางปกครองเป็นความหมายของ ข้อใด  
 ก. คู่พิพาท   
 ข. คู่กรณี   
 ค. ผู้ต้องค าสั่งทางปกครอง   
 ง. ผู้เสียประโยชน์  
9. ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 ก. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ค. นายกรัฐมนตรี  
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
10. ผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจในการออก ................ เพื่อปฏิบัติ การตาม
พระราชบัญญัติ นี้  
 ก. กฎกระทรวงและค าส่ัง   
 ข. กฎกระทรวงและประกาศ   
 ค. ประกาศและค าส่ัง  
 ง.ไม่มีข้อถูก 
11. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ก. นายกรัฐมนตรี   



 ข. รัฐสภา  
 ค. คณะรัฐมนตร ี  
 ง. ถูกทุกข้อ 
12. ผู้ใด แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 ก. ประธาน คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ค. นายกรัฐมนตรี       
 ง. ไม่มีข้อถูก 
13. ส านักงานคณะกรรมการใดท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ก. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
 ข. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ค. ส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี    
 ง. ส านักงาน คณะรัฐมนตรี  
 
14. เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้คือข้อใด 
 ก. เป็นญาติของคู่กรณี       
 ข. เป็นคู่กรณีเอง 
 ค. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเปน็นายจ้างของคู่กรณี   
 ง.ถูกทุกข้อ 
15. ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายอัน
เป็นเหตุให้ผู้นั้น ผลจากต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่งนั้น มีผลท าให้  
 ก. การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการณ์ใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าท่ี 
 ข. การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแล้วมาเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 ค. การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านั้น มีผลท าให้ ค าส่ังหรือประกาศท่ีออกโดยบุคคลนั้นไม่มี
ผลบังคับใช้อีกต่อไป  
 ง. ไม่มีข้อถูก  
16. ผู้มีอ านาจก ากับควบคุม รัฐมนตรีนั้นคือผู้ใด 
 ก. คณะรัฐมนตรี   
 ข.  รัฐสภา   
 ค. นายกรัฐมนตรี   



 ง. ถูกทุกข้อ 
17. คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูก
กระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ผู้ใด 
 ก. บุคคลธรรมดา   
 ข. คณะบุคคล   
 ค.นิติบุคคล  
 ง.ถูกทุกข้อ 
18. ผู้ใดไม่สามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้  
 ก. ผู้ซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะ       
 ข. นิติบุคคล   
 ค. คณะบุคคล   
 ง. ไม่มีข้อถูก 
19. ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าท่ีคู่กรณีมีสิทธิ์น า
ทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ด้านใดท่ีทนายความหรือ
ท่ีปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณีเว้นแต่ข้อใด  
 ก. คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น   
 ข. คู่กรณีคัดค้านไม่เห็นด้วยความเห็นของ ทนายหรือท่ีปรึกษา 
 ค. คู่กรณีคัดค้านทนายท่ีได้รับการแต่งตั้งมาแทน   
 ง. ไม่มีข้อถูก  
20. หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้คู่กรณี
ทราบ โดย.......... 
 ก.ทางโทรศัพท์   
 ข.อย่างรวดเร็ว   
 ค.ไม่ชักช้า     
 ง.ทันที 
21. ความตายของคู่กรณีเป็นเหตุ ให้การแต่งตั้งให้กระท าแทนไม่สิ้นสุดลงหรือไม่ 
 ก. ผู้กระท าแทนท่ีได้รับการแต่งตั้ง สิ้นสุดหน้าท่ีลง  
 ข. ผู้กระท าแทนท่ีได้รับการแต่งตั้งไม่สิ้นสุดหน้าท่ี  
 ค. ผู้กระท าแทนท่ีได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับการแต่งตั้ง จาก ทายาท 
 ง. ผู้กระท าแทน สิ้นสุดหน้าท่ีลง และให้ทายาทเป็นผู้กระท าแทนต่อ 
 
 
 



22. เมื่อคู่กรณีแต่งตั้งผู้กระท าแทน ถึงแก่ความตาย ผู้ใดเป็นผู้ถอนการแต่งตั้ง ผู้แทนคู่กรณี  
 ก. ทายาท        
 ข. เจ้าพนักงาน 
 ค. ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณี   
 ง. ผู้รับมรดกสิทธิ์  
23. เอกสารท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ีให้จัดท าเป็นภาษา ...... 
 ก. ภาษาไทย   
 ข. ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศคู่กรณีต้องท าค าแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรองถูกต้อง
ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 ค. เจ้าหน้าท่ียอมรับเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ   
 ง. ถูกทุกข้อ  
24. การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีท าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตาม............. 
 ก.หลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าท่ี     
 ข. ระเบียบงานสารบรรณ  
 ค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 ง. ถูกทุกข้อ 
25. ค าส่ังทางปกครองอาจท าเป็นรูปแบบใด 
 ก. หนังสือ 
 ข. วาจา 
 ค.โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้อง มีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจน
เพียงพอท่ีจะเข้าใจได ้
 ง. ถูกทุกข้อ 
26. ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้
กระท าโดย มีเหตุอันสมควรภายในกี่วันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าสั่งต้อง
ยืนยันค าส่ังนั้นเป็นหนังสือ 
 ก. 3 วัน ข. 4 วัน ค. 6 วัน ง. 7 วัน 
27. ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีท่ีท าค าสั่ง ชื่อและ
ต าแหน่งของ เจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง พร้อมท้ังมี........ 
 ก. ลายมือชื่อของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่งนั้น 
 ข. ลายมือชื่อของผู้รับค าส่ังนั้น 
 ค. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่งนั้น 
 ง. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ีและผู้ท าค าสั่งนั้น 



28. ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี
เหตุผล ไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อใด 
 ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 ข. ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 
 ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
29. ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจาผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้
กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในกี่วันนับตั้งแต่วันท่ีมีค าสั่งดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าสั่งต้อง
ยืนยันค าส่ังเป็นหนังสือ 
 ก.3 วัน   
 ข.5 วัน   
 ค.7 วัน   
 ง.15 วัน 
30. ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี
เหตุผลไว้ด้วยและเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไร ข้อใดไม่เป็นเหตุผล 
 ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ    
 ข. ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง  
 ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  
 ง. พยานหลกัฐานในการสนับสนุนค าสั่ง 
31. การออกค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใดหากมิได้มีกฎหมายหรือกฎก าหนด
ระยะเวลาในการออกค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้นไว้เป็นประการอื่นให้เจ้าหน้าท่ีออกค าสั่งทาง
ปกครองให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 ก.15 วัน   
 ข.30 วัน   
 ค.45 วัน   
 ง.60 วัน 
32. ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใดหากบุคคลนั้นถึงแก่ความตายให้
ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้แก่ ผู้ใด  
 ก. ทายาทผู้รับมรดก   
 ข. ผู้จัดการมรดก   
 ค. ถูกทั้ง ก. ข.  
 ง. ไม่มีข้อถูก 



33. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีค าสั่งทางปกครอง ท่ีก าหนดให้ช าระเงินถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการ
ช าระโดยถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือน ให้ผู้นั้นช าระ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ไม่น้อยกว่ากี่วัน  
 ก.5 วัน   
 ข.7 วัน   
 ค.9 วัน   
 ง.15 วัน 
34. เมื่อมีค าสั่งเป็นหนังสือ เตือน ทางปกครองให้ไปช าระเงิน ถ้าไม่ได้บัตรตามค าเตือน
เจ้าหน้าท่ีมีมาตรการบังคับทางการปกครองโดย 
 ก. น าก าลังเจ้าหน้าท่ีควบคุมตัว เพ่ือด าเนินคดี   
 ข. ยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้นั้น  
 ค. น าทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้นั้นไปขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 
 ง. ถูกทั้ง ข.  และ  ค. 
35. หน่วยงานของรัฐท่ีออกค าสั่งให้ช าระเงินต้องด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในกี่ปี
นับแต่วันท่ีค าส่ังทางปกครอง ท่ีก าหนดให้ช าระเป็นท่ีสุด  
 ก. 10 ปี   
 ข. 12 ป ี   
 ค. 13 ปี   
 ง. ไม่มีข้อถูก  
36. ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินเป็นท่ีสิ้นสุดในกรณีใด 
 ก. ไม่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 
 ข. เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 
 ค. ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษายกฟ้องหรือเพิกถอนค าสั่งบางส่วนและคดีถึงที่ส้ินสุดแล้ว 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 37. จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติมอีกนิดได้ในกรณีใด 
 ก. ศาลมี ค าส่ังหรือมีค าพิพากษายกฟ้อง    
 ข. เพิกถอนค าสั่ง บางส่วน  
 ค. คดีถึงที่ส้ินสุดแล้ว      
 ง.ถูกทุกข้อ 
38. หน่วยงานของรัฐท่ีออกค าสั่งให้ช าระเงินหมายถึง  
 ก. พนักงานเจ้าหนี้   ข. เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
 ค. หน่วยงานเจ้าหนี้  ง. ไม่มีข้อถูก  



39. ผู้ท่ีอยู่ในขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการยึด  การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหมายถึง  
 ก. ลูกหนี้ของหน่วยงานรัฐ    
 ข. ลูกหนี้ของ  ราชการ  
 ค. ผู้ต้องช าระหนี้ของหน่วยงานรัฐ   
 ง. ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
40. เจ้าพนักงาน บังคับคดี ตามขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการยึดและอายัดการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หมายถึงข้อใด 
 ก. เจ้าพนักงานปกครอง    
 ข. เจ้าพนักงานทางการบังคับปกครอง  
 ค. เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง   
 ง. เจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง  
41. สารใดไม่อยู่ในภายใต้บังคับ การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิ์ทางศาลเกี่ยวกับการยึดการอายัด
และการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองรวมท้ัง
บุคคลภายนอก ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด  
 ก. ศาลปกครอง   
 ข. ศาลแรงงาน   
 ค. ศาลภาษีอากร   
 ง. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
42. ค่าปรับท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท า
หรือละเว้นการกระท า ช าระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนค าสั่งหรือได้มีการปฏิบัติตาม
ค าส่ังแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าปรับท่ีก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นหมายความคือ
ข้อใด 
 ก. ค่าปรับบังคับการ   
 ข. ค่าปรับละเมิดค าส่ังปกครอง  
 ค. ค่าปรับทางปกครอง 
 ง. ค่าปรับ เพื่อช าระการละเมิดทางปกครอง 
43. ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองของเจ้าท่ี  ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
และเงินเพิ่มรายวันอัตราร้อยละ เท่าใดต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐท่ี
เจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัด  
 ก.ร้อยละ 10  
 ข.ร้อยละ 15   
 ค.ร้อยละ 20  
 ง.ร้อยละ 25 



44. ผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นให้มีการช าระ
ค่าปรับบังคับการตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินกี่บาทต่อวัน 
 ก.10,000 บาท  
 ข.20,000 บาท  
 ค.30,000บาท  
 ง.4.50,000บาท 
45. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองเจ้าหน้าท่ีจะต้อง ท าอย่างไร ถูกต้องท่ีสุด  
 ก. มีค าเตือนเป็นหนังสือ ให้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท า  
 ข. มีค าเตือนเป็นวาจาให้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท า 
 ค. ไม่ต้องแนบค าสั่งทางปกครอง ไปกับหนังสือเตือน  
 ง. แนบค าสั่งทางปกครองไปกลับ ค าเตือนเป็นหนังสือก็ได้ 
46. การแจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือขณะน าไปส่งไม่มีผู้รับและหาก
ได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู่หรือท างานในสถานท่ีนั้นหรือในกรณีท่ีผู้นั้นไม่ยอมรับ
ต้องท าอย่างไร 
 ก. ประกาศ ณ หน่วยงานท่ีบังคับทางปกครองเป็นเวลา 15 วันหรือว่า ผู้นั้นรับทราบ 
 ข. วางหนังสือปิดหนังสือนั้นไว้ในท่ีซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีแห่งนั้นต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีไปเป็นพยานก็ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 ค. มอบหนังสือแก่ ผู้น าชุมชนเพ่ือปิดไว้ในบอร์ด เป็นเวลา 15 วัน ประชาคมหมู่บ้านถือ
ว่าผู้นั้นรับทราบแล้ว 
 ง. น าค าสั่งทางปกครองลงบันทึกประจ าวันเม่ือพ้น 15 วันแล้วถือว่าผู้นั้นรับทราบ 
 
 
 
เฉลย 
1.ง 2.ก 3.ข 4.ข 5.ข 6.ก 7.ค 8.ง 9.ค 10.ข 
11.ค 12.ข 13.ข 14.ง 15.ก 16.ค 17.ง 18.ก 19.ก 20.ค 
21.ข 12.ค 13.ง 24.ค 25.ง 26.ง 27.ค 28.ง 29.ค 30.ง 
31.ข 32.ค 33.ข 34.ง 35.ก 36.ง 37.ง 38.ข 39.ง 40.ค 
41.ก 42.ก 43.ง 44.ง 45.ง 46.ข 
 
 
 
 
 



ชุดที่ 2  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
1. ความในข้อใดไม่ถูกต้อง 
          ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ 
          ข. นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศ 
          ค. นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง 
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ 
          ก. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 
          ข. ตราขึ้นโดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
          ค. ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในยุครัฐประหาร 
          ง. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539" 
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
          ก. ไม่มีการแก้ไข 
          ข. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
          ค. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
          ง. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
4. หน่วยงานใดท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ก. ส านักงานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ข. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
          ค. ส านักงานอัยการสูงสุด 
          ง. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ก. ด าเนินการตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
          ข. ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
          ค. ให้ค าแนะนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
          ง. เสนอแนะการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
           
 6. เกี่ยวกบัวาระด ารงต าแหน่งในข้อใดไม่ถูกต้อง 
          ก. ประธานกรรมการมีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
          ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
          ค. ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
          ง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 



7. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
          ก. การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
          ข. ระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
          ค. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ง. การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา           
8. ข้อใดมิใช่บทบาทส าคัญของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายนี้ 
          ก. ร่วมพิจารณากับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ข. ให้ค าแนะน าการปรับปรุงปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ค. สนับสนุนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ง. รับผิดชอบงานประชุมของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง          
9. ข้อใดคือความหมายของค าสั่งทางปกครอง 
          ก. การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ี เช่น การออกกฎ 
          ข. การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี เช่น การไม่อนุญาต 
          ค. การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ี เช่น ค าสั่งวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
          ง. การออกค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีตามสัญญาก่อสร้าง 
10. ข้อใดคือความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
          ก. การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี 
          ข. มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีค าส่ังทางปกครองหรือกฎ 
          ค. รวมถึงการด าเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
          ง. ถูกทุกข้อ          
11. เกี่ยวกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อใดไม่ถูกต้อง 
          ก. ประธานกรรมการ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
          ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 
          ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
          ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง           
12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่จ าเป็นต้องมี
ความเชี่ยวชาญด้านใด 
          ก. นิติศาสตร์ 
          ข. รัฐศาสตร ์
          ค. ศึกษาศาสตร์ 
          ง. บริหารราชการแผ่นดิน 
 
 



13. ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ จัดอยู่ในความหมายของเรื่องใด 
          ก. ค าสั่งทางปกครอง 
          ข. กฎ 
          ค. พระราชกฤษฎีกา 
          ง. ประกาศกระทรวง          
 14. การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้จ าเป็นจะต้องออกกฎกระทรวงและประกาศ ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของบุคคลในข้อใด 
          ก. นายกรัฐมนตรี 
          ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
          ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
          ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี           
15. ผู้จะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง เนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือน คือผู้ใด 
          ก. เจ้าหน้าท่ี 
          ข. ผู้มีส่วนได้เสีย 
          ค. คู่กรณี 
          ง. คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสีย 
16. การด าเนินการยกเว้นไม่ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ จะต้อง 
          ก. ให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองออกประกาศก าหนด 
          ข. ตราพระราชก าหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          ค. ให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองออกกฎ 
          ง. ตราพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง           
17. พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับ 
          ก. การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการบังคับคดี 
          ข. การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการวางทรัพย์ 
          ค. การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี 
          ง. ถูกทุกข้อ          
18. ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
          ก. ขั้นตอนการอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะเป็นหลักเกณฑ์ท่ีประกัน
ความเป็นธรรมและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
          ข. ระยะเวลาการอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะก าหนด 
          ค. ขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะเป็น
หลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
          ง. ขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะก าหนด 



19. วันใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อใดถูกต้องที่สุด 
          ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
          ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          ค. วันพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
          ง. วันพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
20. วันใช้บังคับตามข้อ 19 ตรงกับวันใด 
          ก. 14 พฤศจิกายน 2539 
          ข. 15 พฤศจิกายน 2539 
          ค. 14 พฤษภาคม 2540 
          ง. 15 พฤษภาคม 2540          
เฉลย 
1.ตอบ ค. (ดูมาตรา 7 วรรคสอง) 
2.ตอบ ค. (ดูค าปรารภ) 
3.ตอบ ข. (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 89 ก วันท่ี 30 ธันวาคม 2557) 
4.ตอบ ข. (ดูมาตรา 10) 
5.ตอบ ง. (ดูมาตรา 11 (4) เสนอแนะการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง/ประกาศ) 
6.ตอบ ก. (ดูมาตรา 8 และมาตรา  76) 
7.ตอบ ค. (ดูมาตรา 3 และมาตรา 4) 
8.ตอบ ข. (ดูมาตรา 4 มาตรา 10 มาตรา 11) 
9.ตอบ ข. (ดูมาตรา 5) 
10.ตอบ ง. (ดูมาตรา 5) 
11.ตอบ ก. (ดูมาตรา 7) 
12.ตอบ ค. (ดูมาตรา 7) 
13.ตอบ ข. (ดูมาตรา 5) 
14.ตอบ ก. (ดูมาตรา 6) 
15.ตอบ ค. (ดูมาตรา 5) 
16.ตอบ ง. (ดูมาตรา 4 วรรคท้าย) 
17.ตอบ ง. (ดูมาตรา 4 (4)) 
18.ตอบ ง. (ดูมาตรา 3) 
19.ตอบ ง. (ดูมาตรา 2) 
20.ตอบ ค. (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 และมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 



ชุดที่ 3  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการ
ตามข้อใด 
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
 ข. การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 ค. การด าเนินกิจการทางศาสนา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. ข้อใดเป็นค าสั่งทางปกครอง 
 ก. ค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีซึ่งใช้อ านาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล 
 ข. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล 
 ค. การวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ีอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล 
 ง. ถูกทุกข้อ 
3. ค าว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด 
 ก. พระราชกฤษฎีกา  
 ข. กฎกระทรวง 
 ค. ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น  
 ง. ถูกทุกข้อ 
4. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
 ง. อธิบดีกรมการปกครอง 
5. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 ง. บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 
6. ผู้ด ารงต าแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตาม
ข้อใด 
 ก. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ข. ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 



 ค. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ บริหารราชการแผ่นดิน 
 ง. ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง ก าหนดจ านวนไว้ตามข้อใด 
 ก. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  
 ข. ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
 ค. ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน  
 ง. ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 
8. บุคคลข้อใดท่ีท าตามหน้าท่ีเลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ก. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ค. ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
แต่งตั้ง 
 ง. ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
9. กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง คราวละกี่ปี 
 ก. 2 ปี    
 ข. 3 ปี  
 ค. 4 ปี    
 ง. 5 ปี 
10. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
คือหน่วยงานในข้อใด 
 ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ข. ส านักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี 
 ค. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 ง. กรมการปกครอง 
11. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ก. สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ข. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ค. พิจารณาคดีทางการปกครอง 
 ง. จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี 
12. เจ้าหน้าท่ีตามข้อใดท าการพิจารณาทางปกครองได้ 



 ก. เป็นคู่กรณีในคดี  
 ข. เป็นเจา้หนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 ค. เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี  
 ง. เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี 
13. บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้ 
 ก. บุคคลธรรมดา   
 ข. คณะบุคคล  
 ค. นิติบุคคล    
 ง. ถูกทุกข้อ 
14. บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขออย่าง
เดียวกันได้ 
 ก. บุคคลธรรมดา   
 ข. คณะบุคคล  
 ค. นิติบุคคล    
 ง. ถูกทุกข้อ 
15. กรณีท่ีค าขอหรือค าแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจาก
ความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตามข้อใด 
 ก. ให้จ าหน่ายเร่ืองออกการพิจารณา 
 ข. ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 
 ค. ให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง 
 ง. ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าท่ีมีอยู ่
16. ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้ตามข้อใด 
 ก. สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม 
 ข. ไม่ผูกพันอยู่กับค าขอของคู่กรณี 
 ค. ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
17. ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจด าเนินการตาม
ข้อใด 
 ก. แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ค. ออกไปตรวจสถานท่ี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
18. การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีท่ีค าสั่งทางการปกครองจะกระทบ
ถึงสิทธิของคู่กรณี 



 ก. เจ้าหน้าท่ีให้คู่กรณีมี โอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสด ง
พยานหลักฐานของตน 
 ข. เจ้าหน้าท่ีไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการ
ปกครอง 
 ค. เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
ร้ายต่อประโยชน์ สาธารณะ 
 ง. เจ้าหน้าท่ีไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเ ท็จจริงเนื่องจากจะท าให้ระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ในการท า ค าส่ังทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 
19. คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้ การขอ ดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด 
 ก. ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างค าวินิจฉัย ในขณะท่ียังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครอง 
 ข. ขอส าเนาเอกสารท่ีเป็นพยานหลักฐานท้ังหมด 
 ค. ขอดูหลักฐานท่ีเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ 
 ง. มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี 
20. รูปแบบค าสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ท าเป็นหนังสือ 
 ข. เป็นค าสั่งด้วยวาจาก็ได้ 
 ค. สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส ์
 ง. ค าสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ท้ังข้อ ก , ข และข้อ ค 
21. ในกรณีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีค าส่ัง
เจ้าหน้าท่ีต้องยืนยันค าสั่งนั้นเป็นหนังสือ 
 ก. 3 วัน  
 ข. 5 วัน  
 ค. 7 วัน  
 ง. 15 วัน 
22. เหตุผลท่ีต้องจัดให้มีไว้ในค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือ คือข้อใด 
 ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 ข. กฎหมายท่ีใช้อ้างอิง 
 ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
 ง. ต้องมีเหตุผลท้ังในข้อ ก ข และ ค 
23. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
 ก. ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าท่ีท าค าสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 ข. การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้ 



 ค. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
 ง. เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับการอุทธรณ ์
24. ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด 
 ก. พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง 
 ข. พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 
 ค. พิจารณาความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางการปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
25. การเพิกถอนค าส่ังทางการปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในกี่วัน
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุ 
ท่ีจะให้เพิกถอนค าส่ังทางการปกครองนั้น 
 ก. 30 วัน    ข. 60 วัน  
 ค. 90 วัน    ง. 120 วัน 
26. เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองท่ีพ้นก าหนด
อุทธรณ ์
 ก. มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงท่ีฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระส าคัญ 
 ข. คู่กรณีท่ีแท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาใน
กระบวนการ 
 ค. เจ้าหน้าท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าส่ังทางการปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
27. ค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดใช้ช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน 
ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน 
 ก. 7 วัน  
 ข. 15 วัน  
 ค. 30 วัน  
 ง. 45 วัน 
28. ค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้ละเว้นการกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังฝ่าฝืน เจ้าหน้าท่ี
อาจบังคับให้ไป ช าระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจ านวนเงินท่ีก าหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด 
 ก. 500 บาทต่อวัน  
 ข. 1,000 บาทต่อวัน 
 ค. 2,000 บาทต่อวัน  
 ง. 20,000 บาทต่อวัน 



29. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท า
หรือละเว้นการ กระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ค าเตือนดังกล่าว
จะต้องระบุตามข้อใด 
 ก. มาตรการบังคับทางการปกครองท่ีจะใช้ 
 ข. ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเอง 
 ค. จ านวนค่าปรับทางปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
30. การแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตามข้อใด 
 ก. 5 วันนับแต่ส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันท่ีส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 
 ข. 7 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 
 ค. 15 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 
 ง. 20 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังตา่งประเทศ 
 
 
 
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
1. ง  2. ง 3. ง  4. ก  5. ง  6. ค  7. ค  8. ค 
9. ข  10. ก  11. ค  12. ค  13. ง  14. ก  15. ข  16. ง 
17. ง  18. ค  19. ก  20. ง  21. ค  22. ง 23. ข  24. ง 
25. ค  26. ง  27. ก  28. ง  29. ง  30. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
1.ผู้ท่ีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้คือข้อใด 
 ก. เป็นคู่กรณีเอง                  
 ข. เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี 
 ค. เป็นญาติของคู่กรณี         
 ง. ถูกทุกข้อ 
2.ท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของ
กรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                    
 ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม             
 ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
 3.ในกรณีท่ีมีการยื่นค าขอหลายค าขอนั้นมีข้อความท านองเดียวกัน สามารถท่ีจะระบุบุคคลใด
เป็นตัวแทนร่วมได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องมีผู้ลงชื่อร่วมเกินกว่ากี่คน 
 ก. เกินสามสิบคน                
 ข. เกินห้าสิบคน 
 ค. เกินห้าร้อยคน                
 ง. เกินหนึ่งพันคน 
 4.ค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ ได้ภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง 
 ก. 30 วัน              ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน              ง. 120 วัน 
5.ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย 
ซึ่งต้องรอค่าทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแต่ได้รับแจ้งการเพิกถอน 
 ก. 30 วัน               ข. 60 วัน 
 ค. 120 วัน            ง. 180 วัน 
6.ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท า แล้วผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการด้วยตัวเองและต้องชดใช้เงินเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าท่ีร้อยละ
เท่าใดต่อป ี
 ก. ร้อยละห้า                   
 ข. ร้อยละสิบ 
 ค. ร้อยละสิบห้า             
 ง. ร้อยละยี่สิบห้า  
 



7.จากข้อข้างต้น อาจมีการช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินเท่าใดต่อวัน 
 ก. 5,000 บาท/วัน               
 ข. 10,000 บาท/วัน 
 ค. 15,000 บาท/วัน             
 ง. 20,000 บาท/วัน 
8.การแจ้งค าส่ังทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดกี่
วันนับแต่วันส่ง ท้ังในกรณีภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ก. 3 วัน, 7 วัน                  ข. 5 วัน, 7 วัน 
 ค. 7 วัน, 15 วัน                ง. 15 วัน, 30 วัน 
9.ในการนัดการประชุมนั้น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน 
 ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน             
 ข. ไม่น้อยกว่าห้าวัน 
 ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน              
 ง. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
10.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับนี้
คือใคร 
 ก. นายอานันท์ ปันยารชุน                 
 ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
 ค. นายสมัคร สุนทรเวช                     
 ง. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุด4 
1.ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
(1) เป็นคู่กรณีเอง 
(2) เป็นคู่หมั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(6) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 13) 
 
2. ตอบ ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ถ้าท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท า
โดยวิธีลงคะแนนลับให้เป็นท่ีสุด (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 15) 
 
3.ตอบ ข. เกินห้าสิบคน 
ในกรณีท่ีมีการย่ืนค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอท่ีมี
ข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ท่ีถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็น
ตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 25) 
 
4.ตอบ ค. 90 วัน 
ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ ให้
คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ท้ังปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งนั้น 
แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ให้ เป็นไปตามท่ีบัญญัติ ในกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 48) 
 
5.ตอบ ง. 180 วัน 
ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย



เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองได้ แต่ต้องร้องขอค่าทดแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 
52) 
 
6.ตอบ ง. ร้อยละยี่สิบห้า 
ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการ
ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง
จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่
เจ้าหน้าท่ี (พรบ.วิธปีฏิบัติฯ มาตรา 58) 
 
7. ตอบ ง. 20,000 บาท/วัน 
ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ให้มีการช าระค่าปรับทาง
ปกครองตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 
58) 
 
8.ตอบ ค. 7 วัน, 15 วัน 
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง
ส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น (พรบ.
วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 71) 
 
9.ตอบ ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน 
การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัด
เฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้มาประชุมก็ได้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 80) 
 
10.ตอบ ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



ชุดที่ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการ
ตามข้อใด 
 ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี                          
 ข.  การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 ค.  การด าเนินกิจการทางศาสนา                    
 ง.  ถูกทุกข้อ 
2. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด 
        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง        
        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล                                                                       
        ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
3. ข้อใดเป็นค าสั่งทางปกครอง 
        ก.  ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีซึ่งใช้อ านาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล 
        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล 
        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ีอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล 
        ง.  ถูกทุกข้อ 
4. ค าสั่งทางปกครอง หมายความว่า การใช้อ านาจตามกฏหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ฯ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 
 ก. การสั่งการ               
 ข. การอนุญาต             
 ค. การวินิจฉัยอุทธรณ์                 
 ง. การออกกฎ 
5. กรณีใดเป็น "ค าสั่งทางการปกครอง" 
 ก.  ประกาศของราชการก าหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
 ข.  ค าสั่งของผู้อ านวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง 
 ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ท่ีสี่แยกแห่งหนึ่ง 
 ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งท่ีคณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่อ
อธิบดี 
 



6. ค าว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด 
 ก.  พระราชกฤษฎีกา                                                         
 ข.  กฎกระทรวง 
 ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                         
 ง.  ถูกทุกข้อ 
7. ข้อใดต่อไปนี้หมายความว่า “กฎ”ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 
 ก. พระราชกฤษฎีกา                 
 ข. กฎกระทรวง                 
 ค. ประกาศกระทรวง               
 ง. ทุกข้อ 
8. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
         ก.  นายกรัฐมนตรี                                                             
 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
         ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                                   
 ง.  อธิบดีกรมการปกครอง 
9. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
         ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       
 ข.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
         ค.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                                       
 ง.  บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
10. ผู้ด ารงต าแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคล
ตามข้อใด 
        ก.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง                           
        ข.  ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์    บริหารราชการแผ่นดิน 
        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 
11. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง ก าหนดจ านวนไว้ตามข้อ
ใด 
         ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน                           
 ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
         ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน                           
 ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 



 
12. บุคคลข้อใดที่ท าตามหน้าท่ีเลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
         ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                          
 ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
         ค.  ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแต่งตั้ง 
        ง.  ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
13. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
คือหน่วยงานในข้อใด 
        ก.  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                 
 ข.  ส านักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี 
         ค.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                   
 ง.  กรมการปกครอง 
14. กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง คราวละกี่ปี 
         ก.  2 ปี                     
 ข.  3 ปี                       
 ค.  4 ปี                         
 ง.  5 ปี 
15. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
        ก.  สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
        ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
        ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง 
        ง.  จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี 
16. เจ้าหน้าท่ีตามข้อใดท าการพิจารณาทางปกครองได้ 
         ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                                                 
 ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
         ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                               
 ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี 
 
 
 



17. เจ้าหน้าท่ีในข้อใดท่ีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
       ก. เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี             
 ข. เป็นญาติของคู่กรณี           
       ค. เป็นนายจ้างของคู่กรณี          
 ง. ทุกข้อท่ีกล่าวมาจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
18. กรณีใดที่เจ้าหน้าท่ีท าการพิจารณาทางการปกครองได้ 
        ก.  เป็นคู่กรณีเอง                                                      
 ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส 
        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี                           
 ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี 
19. บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้ 
         ก.  บุคคลธรรมดา                   
 ข.  คณะบุคคล                 
 ค.  นิติบุคคล                     
 ง.  ถูกทุกข้อ 
20. บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขออย่าง
เดียวกันได้ 
         ก.  บุคคลธรรมดา                     
 ข.  คณะบุคคล                      
 ค.  นิติบุคคล                   
 ง.  ถูกทุกข้อ 
21. ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค าส่ังทางปกครองในเร่ืองเดียวกัน โดยไม่มีการ
ก าหนดให้บุคคลใด เป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าท่ีในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคล ดังข้อใดเป็น
ตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว 
 ก แต่งตั้งบุคคลท่ีคู่กรณีคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม                       
 ข แต่งตั้งบุคคลท่ีคู่กรณีแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนร่วม 
 ค แต่งตั้งคู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วม                
 ง แต่งตั้งคู่กรณีท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นตัวแทนร่วม 
22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารท่ีจะใช้พิจารณาการปกครอง 
        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
        ข.  ถ้าเป็นเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลภาษาไทยและมีการรับรองท่ี
ถูกต้อง 
        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ 



23. กรณีท่ีค าขอหรือค าแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจาก
ความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตามข้อใด 
         ก.  ให้จ าหน่ายเร่ืองออกการพิจารณา                      
 ข.  ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 
         ค.  ให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง                               
 ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าท่ีมีอยู ่
24. ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้ตามข้อใด 
         ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม          
 ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับค าขอของคู่กรณี 
         ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี                    
 ง.  ถูกทุกข้อ 
25. ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจด าเนินการตาม
ข้อใด 
         ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง                 
 ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
         ค.  ออกไปตรวจสถานท่ี                                                         
 ง.  ถูกทุกข้อ 
26. การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีท่ีค าสั่งทางการปกครองจะกระทบ
ถึงสิทธิของคู่กรณี 
        ก.  เจ้าหน้าท่ีให้คู่กรณีมี โอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมี โอกาสโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตน 
        ข.  เจ้าหน้าท่ีไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการ
ปกครอง 
        ค.  เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
ร้ายต่อประโยชน์ สาธารณะ 
        ง.  เจ้าหน้าท่ีไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะท าให้ระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 
27. คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้ การขอดังกล่าวไม่รวมถึงการขอในข้อใด 
        ก.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างค าวินิจฉัย ในขณะท่ียังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครอง        
        ข.  ขอส าเนาเอกสารท่ีเป็นพยานหลักฐานท้ังหมด 
        ค.  ขอดูหลักฐานท่ีเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ 
        ง.  มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี 
 



28. รูปแบบค าสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง 
         ก.  ท าเป็นหนังสือ                                                      
 ข.  เป็นค าสั่งด้วยวาจาก็ได้ 
        ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                           
 ง.  ค าสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ท้ังข้อ ก , ข และข้อ ค 
 
29. ข้อใดเป็นรูปแบบของค าสั่งการปกครอง 
        ก.  สื่อความต่าง ๆ ท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้                      
        ข.  วาจา 
        ค.  หนังสือ                                                                                         
        ง.  เป็นทุกข้อ 
30. ในกรณีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีค าส่ัง
เจ้าหน้าท่ีต้องยืนยันค าสั่งนั้นเป็นหนังสือ 
        ก.  3 วัน           ข.  5 วัน           ค.  7 วัน          ง.  15 วัน 
31. เหตุผลท่ีต้องจัดให้มีไว้ในค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือ คือข้อใด 
        ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ                                                     
        ข.  กฎหมายท่ีใช้อ้างอิง 
        ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ                   
        ง.  ต้องมีเหตุผลท้ังในข้อ ก ข และ ค 
32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
        ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าท่ีท าค าสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งค าสั่ง 
        ข.  การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้ 
        ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
        ง.  เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับการอุทธรณ ์
33. การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง กรณีค าสั่งใดไม่ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนด
ขั้นตอนการอุทธรณ์ ฯให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ังนั้น
ภายในกี่วัน 
      ก. 15 วัน              ข. 30 วัน           ค. 60 วัน              ง. 90 วัน 
34. กรณีท่ัวไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์ค าสั่งทางการปกครองได้ภายใน 
        ก.  7 วัน            ข.  15 วัน            ค.  30 วัน               ง.  1 ปี 
 



35. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีค าสั่งให้นายแดงกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้น
จากต าแหน่ง นายแดงต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร  Act. 
         ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกค าส่ังนั้น                       
 ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
         ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                     
 ง.  ศาลปกครอง 
36. ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด 
        ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง                                        
        ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 
        ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางการปกครอง          
        ง.  ถูกทุกข้อ 
37. การเพิกถอนค าส่ังทางการปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในกี่วัน
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทางการปกครองนั้น 
         ก.  30 วัน                       
 ข.    60 วัน                            
 ค.  90 วัน                               
 ง.  120 วัน 
38. การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในกี่วัน 
        ก. 15 วัน            
 ข. 30  วัน             
 ค. 60 วัน                
 ง. 90  วัน 
39. เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองท่ีพ้นก าหนด
อุทธรณ ์
        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงท่ีฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส าคัญ 
        ข.  คู่กรณีท่ีแท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาใน
กระบวนการ 
        ค.  เจ้าหน้าท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าส่ังทางการปกครอง 
        ง.  ถูกทุกข้อ 
40. ค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดใช้ช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน 
ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน 
         ก.  7 วัน                ข.  15 วัน               ค.  30 วัน                 ง.  45 วัน 



41. ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
กี่วัน.. ซึ่งถ้าไม่มีการปฏิบัติตาม ค าเตือน เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน...ฯ 
      ก. 90 วัน             ข. 30 วัน                ค. 15 วัน                ง. 7 วัน   
 
42. ค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้ละเว้นการกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังฝ่าฝืน เจ้าหน้าท่ี
อาจบังคับให้ไป ช าระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจ านวนเงินท่ีก าหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด 
      ก.  500 บาทต่อวัน          
 ข.  1,000 บาทต่อวัน         
 ค.  2,000 บาทต่อวัน        
 ง.  20,000 บาทต่อวัน 
43. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท า
หรือละเว้นการ กระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ค าเตือนดังกล่าว
จะต้องระบุตามข้อใด 
 ก. มาตรการบังคับทางการปกครองท่ีจะใช้                 
 ข. ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเอง 
 ค. จ านวนค่าปรับทางปกครอง                                    
 ง. ถูกทุกข้อ 
44. การแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตามข้อใด 
 ก.  5 วันนับแต่ส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันท่ีส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 
 ข.  7 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 
 ค.  15 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งส าหรับ
กรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
 ง.  20 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งส าหรับ
กรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
45. ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็
ได้แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ ข้อใดถูกต้องท่ีสุดเกี่ยวกับ
ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือ 
 ก ต้องระบุวัน เดือนและ ปีท่ีท าค าสั่ง                      
 ข ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง 



 ค ลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง                        
 ง ถูกทุกข้อ 
46. ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่เมื่อใด 
 ก. ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป                               
 ข. วันท่ีออกค าส่ังทางปกครอง 
 ค. วันที่ระบุในค าส่ังทางปกครอง                      
  ง. วันท่ีผู้นั้นเซนต์รับค าส่ังทางปกครอง 
47. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าส่ังทางปกครองได้ ต้อง
ร้องขอค่าทดแทนดังกล่าวได้ภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
 ก. 1 ปี               ข. 180                  
 ค. 120                 ง 90 
48. กรณีใดที่ค าสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์ 
        ก.  ออกค าส่ังโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอ                       
        ข.  ค าสั่งท่ีต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอ่ืนก่อน 
       ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี                             
       ง.  ทุกข้อ 
49. ค าสั่งทางการปกครองท่ีอาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ 
ระยะเวลาในการ     อุทธรณ์เริ่มนับแต่วันท่ีได้รับทราบค าสั่งทางการปกครอง ภายใน 
      ก.  7 วัน         ข.  15 วัน               ค.  30 วัน             ง.  1 ปี 
50. ค าสั่งทางการปกครองท่ีอาจอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าท่ีท่ีมิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และ
ระยะเวลาอุทธรณ์ไว้   ในค าสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  Act. 
         ก.  ค าสั่งนั้นเป็นโมฆะ                                                      
         ข.  ค าสั่งนั้นไม่สมบูรณ ์
         ค.  ต้องด าเนินการออกค าส่ังใหม่ให้ถูกต้อง                      
        ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว 
51. เจ้าหน้าท่ีได้ออกค าส่ังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามค าขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้า
หน้านั้นเห็นว่า ค าสั่งท่ีไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของตนเอง เจ้าหน้าผู้
นั้นจะแก้ไขค าสั่งของตนได้    หรือไม่ 
        ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้                                                    
        ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์ 
        ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอ านาจพิจารณาส่ังอุทธรณ์แก้ไข           
        ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
 



เฉลย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุด 5 
1.ตอบ ง. มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ มิให้ ใช้บังคับแก่ 
 (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
 (๒) องค์กรท่ีใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 (๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
 (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์และการสั่ งการตามกฎหมายว่าด้ วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 
 (๗) การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการ
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอก
และภายในประเทศ 
 (๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 (๙) การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
2.ตอบ ง.  
 
3.ตอบ ง. “ค าส่ังทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันท่ีจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 
4.ตอบ ง.จากข้อ2. 
 
5.ตอบ ก. จากข้อ2. 
 
6. ตอบ ง. (๒) การอื่นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
ไม่รวมพระราชบัญญัติ 
 
7.ตอบ. ง. 
 
8.ตอบ ก.  มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
9.ตอบ ง.  มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
10.ตอบ ค. มาตรา 7 จากข้อ 9. 
 
11.ตอบ ค. จากข้อ 9. 
 
12.ตอบ. ค. 
 
13.ตอบ. ก. 
 
14.ตอบ ข. มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้
กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 
15.ตอบ ค. มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 



 (๑) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีบุคคล
ดังกล่าวร้องขอ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 
 (๓) มีหนังสือเรียกให้ เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณาได้ 
 (๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๖) เร่ืองอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
16.ตอบ ค. มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง
หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี             
 (๖) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
17.ตอบ . ง 
 
18.ตอบ .ข 
 
19ตอบ ง.มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา
ทางปกครองได้ตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 
20.ตอบ ก. มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีมีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณี
เกินห้าสิบคนยื่นค าขอท่ีมีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้
บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้
ท่ีถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 



ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค าสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการ
ก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าท่ีในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลท่ี
คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๔ วรรค
สอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบกับ
ต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
 
21.ตอบ. ค. 
 
22.ตอบ ค. มาตรา ๒๖ เอกสารท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ีให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารท่ีท า
ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกต้องมาให้
ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีใน
วัน ท่ี เจ้ าหน้ า ท่ี ได้ รับค าแปลนั้ น  เว้นแต่ เจ้ าหน้ า ท่ีจะยอมรับ เอกสาร ท่ีท าขึ้ น เป็น
ภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันท่ีได้ยื่นเอกสารฉบับท่ีท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ
เป็นวันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารดังกล่าว 
 การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีท าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
23.ตอบ ข.  มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณ ี
           ถ้าค าขอหรือค าแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความท่ีอ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้
ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้ถูกต้อง 
 
24.ตอบ. ง.มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม 
ความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 
25.ตอบ. ง.มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 



 (๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือ
พยานผู้เชี่ยวชาญท่ีคู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างท่ีไม่จ าเป็น
ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 
 (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๕) ออกไปตรวจสถานท่ี 
 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าท่ีแจ้ง
พยานหลักฐานท่ีตนทราบแก่เจ้าหน้าท่ี 
 พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญท่ีเจ้าหน้าท่ีเรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
26.ตอบ ข.มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้อง
ให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีจะเห็นสมควร
ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 
 (๑) เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 (๒) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าส่ังทางปกครอง
ต้องล่าช้าออกไป 
 (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงท่ีคู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง 
 (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ 
 (๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะ 
 
27.ตอบ ก .  มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจง
หรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่ มีสิทธิขอ
ตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างค าวินิจฉัย 
 การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าท่ีอาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็น
กรณีท่ีต้องรักษาไว้เป็นความลับ 



 
28.ตอบ ง.มาตรา ๓๔ ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือ หรือ วาจา หรือโดยการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ 
 
29.ตอบ ง.  
 
30.ตอบ ค. มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอ
และการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าท่ี
ผู้ออกค าสั่งต้องยืนยันค าส่ังนั้นเป็นหนังสือ 
 
31.ตอบ ง.มาตรา ๓๗ ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ         
 (๒) ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง            
 (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเองหรือใน
เอกสารแนบท้ายค าส่ังนั้นก็ได้ 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นกรณีท่ีมีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอื่น 
 (๒) เหตุผลนั้นเป็นท่ีรู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 
 (๓) เป็นกรณีท่ีต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 
 (๔) เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็น
ลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้นร้องขอ 
 
32.ตอบ ข. มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย
รัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง
ประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 



 มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้
อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค า
อุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็น
ของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
 
33.ตอบ ก. 
 
34.ตอบ ข. 
 
35.ตอบ ก.  
 
36.ตอบ ง. มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนค าสั่งทาง
ปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทาง
ปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการ
ท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 
 
37.ตอบ ค.มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าท่ีหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการ
ก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ 
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับ
แต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค าส่ังทางปกครองจะได้ท าขึ้นเพราะ
การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 
38.ตอบ ง. 
39.ตอบ ง.มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทาง
ปกครองท่ีพ้นก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนท่ี ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงท่ีฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส าคัญ 
 (๒) คู่กรณีท่ีแท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่ วนร่วมใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 (๓) เจ้าหน้าท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้น 



 (๔) ถ้าค าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุ
นั้นในการพิจารณาคร้ังท่ีแล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 
 การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจ
ขอให้พิจารณาใหม่ได้ 
 
40.ตอบ ก.มาตรา ๕๗ ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการ
ช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
41.ตอบ ง. 
 
42.ตอบ ง.มาตรา ๕๘ ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ใน
บังคับของค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทนโดย
ผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อ
ปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าท่ี 
 (๒) ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสอง
หมื่นบาทต่อวัน 
 เจ้าหน้าท่ีระดับใดมีอ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครองจ านวนเท่าใดส าหรับในกรณีใด 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าท่ีขัด
ต่อกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าท่ีอาจ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าสั่งทางปกครองให้กระท าหรือละเว้นกระท า
ก่อนก็ได้ แต่ท้ังนี้ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตน 
 



43.ตอบ ง.มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าท่ีจะต้องมี
ค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามสมควรแก่กรณี ค าเตือนดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งทางปกครองก็ได้ 
ค าเตือนนั้นจะต้องระบุ 
 (๑) มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไม่ได้ 
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท าการแทน หรือจ านวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี 
 การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิท่ีจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หาก
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
44.ตอบ ค. มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ
ก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
ส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ
หลังจากวันนั้น 
 
45.ตอบ ง.มาตรา ๓๖ ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีท่ี
ท าค าสั่ง ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง พร้อมท้ังมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง
นั้น 
 
46.ตอบ ก .มาตรา ๔๒ ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะท่ีผู้นั้นได้รับแจ้ง
เป็นต้นไป 
 
47.ตอบ ข .มาตรา ๕๒ ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 
๕๑ อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่
ของค าส่ังทางปกครองได้ และให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้
ทราบถึงการเพิกถอนนั้นค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ท่ีผู้นั้น
อาจได้รับหากค าสัง่ทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 
 
48.ตอบ ง. มาตรา ๔๑ ค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้ค าส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 



 (๑) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการ
เองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 
 (๒) ค าส่ังทางปกครองท่ีต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
 (๓) การรับฟังคู่กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับ
ฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
 (๔) ค าส่ังทางปกครองท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีอื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ให้
ความเห็นชอบในภายหลัง 
 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าท่ีผู้มีค าสั่ง
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิมให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความ
ประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้
คู่กรณีทราบด้วย 
 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
ส่วนท่ี ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีท่ีไม่ต้องมีการ
อุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกต้องของค าส่ังทางปกครองนั้น 
 
49.ตอบ ง. มาตรา ๔๐ ค าสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีท่ีอาจ
อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้ งใหม่และ
ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่งทาง
ปกครอง 
 
50.ตอบ ง.  
 
51.ตอบ ง.มาตรา ๔๓ ค าสั่งทางปกครองท่ีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น 
เจ้าหน้าท่ีอาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 
 ในการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบตาม
ควรแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าท่ีอาจเรียกให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือ
วัตถุอื่นใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าส่ังทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
 


