
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด  
ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ข. การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ค. การด าเนินกิจการทางศาสนา 
ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดเป็นค าสั่งทางปกครอง 
ก. ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซ่ึงใช้อ านาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 
ข. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล 
ค. การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 
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. บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

6. ผู้ด ารงต าแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด 
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. บุคคลข้อใดทีท่ าตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง 
ง. ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 



9. กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละกี่ปี 
ก. 2 ปี       ข. 3 ปี      
ค. 4 ปี       ง. 5 ปี 

10. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานในข้อใด 
ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    ข. ส านักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี 
ค. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ง. กรมการปกครอง 

11. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ก. สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
ข. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
ค. พิจารณาคดีทางการปกครอง 
ง. จัดท ารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอนายกรัฐมนตรี 

12. เจ้าหน้าที่ตามข้อใดท าการพิจารณาทางปกครองได้ 
ก. เป็นคู่กรณีในคดี      ข. เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
ค. เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี    ง. เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี 

13. บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้ 
ก. บุคคลธรรมดา      ข. คณะบุคคล  
ค. นิติบุคคล      ง. ถูกทุกข้อ 

14. บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณทีี่มีคู่กรณีเกิน 50 คนย่ืนค าขออย่างเดียวกันได้ 
ก. บุคคลธรรมดา      ข. คณะบุคคล  
ค. นิติบุคคล      ง. ถูกทุกข้อ 

15. กรณีที่ค าขอหรือค าแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี 
เจ้าหน้าที่จะด าเนนิการตามข้อใด 
ก. ให้จ าหน่ายเรื่องออกการพิจารณา 
ข. ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 
ค. ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง 
ง. ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่ 

16. ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการไดต้ามข้อใด 
ก. สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม 
ข. ไม่ผูกพันอยู่กับค าขอของคู่กรณี 
ค. ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



17. ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตามข้อใด 
ก. แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
ข. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ค. ออกไปตรวจสถานที่ 
ง. ถูกทุกข้อ 

18. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณทีี่ค าสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี 
ก. เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน 
ข. เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเน่ืองจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง 
ค. เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์ สาธารณะ 
ง. เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเน่ืองจากจะท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ในการท า ค าสั่งทาง
ปกครองต้องล่าช้าออกไป 

19. คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชีแ้จงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ การขอ ดังกล่าว
ไม่รวมถึงการขอในข้อใด 
ก. ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างค าวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครอง 
ข. ขอส าเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด 
ค. ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ 
ง. มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี 

20. รูปแบบค าสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ท าเป็นหนังสือ 
ข. เป็นค าสั่งด้วยวาจาก็ได้ 
ค. สั่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
ง. ค าสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก , ข และข้อ ค 

21. ในกรณคี าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วนัมีค าสั่งเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันค าสั่ง
นั้นเปน็หนังสือ 
ก. 3 วัน         ข. 5 วัน         ค. 7 วัน             ง. 15 วัน 

22. เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ คือข้อใด 
ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
ข. กฎหมายที่ใช้อ้างอิง 
ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
ง. ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค 

23. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
ก. ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ท าค าสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
ข. การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้ 
ค. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
ง. เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์ 



24. ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาในประเดน็ตามข้อใด 
ก. พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง 
ข. พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 
ค. พิจารณาความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางการปกครอง 
ง. ถูกทุกข้อ 

25. การเพิกถอนค าสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในกี่วันนับแตไ่ด้รู้ถึงเหตุ 
ที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทางการปกครองนั้น 
ก. 30 วัน        ข. 60 วัน    ค. 90 วัน                ง. 120 วัน 

26. เม่ือคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองที่พ้นก าหนดอทุธรณ์ 
ก. มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
ข. คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ 
ค. เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่งทางการปกครอง 
ง. ถูกทุกข้อ 

27. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดใช้ช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือ
เตือนให้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน 
ก. 7 วัน         ข. 15 วัน    ค. 30 วัน               ง. 45 วัน 

28. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ละเว้นการกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป ช าระ
ค่าปรับทางปกครองได้ โดยจ านวนเงินทีก่ าหนดต้องไม่เกินอตัราตามข้อใด 
ก. 500 บาทต่อวัน        ข. 1,000 บาทต่อวัน                ค. 2,000 บาทต่อวัน             ง. 20,000 บาทต่อวัน 
29. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นการ กระท าตาม
ค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก าหนด ค าเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด 
ก. มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้ 
ข. ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเอง 
ค. จ านวนค่าปรับทางปกครอง 
ง. ถูกทุกข้อ 

30. การแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือครบก าหนดเวลาตามข้อใด 
ก. 5 วันนับแต่ส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
ข. 7 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
ค. 15 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
ง. 20 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

เฉลยแนวข้อสอบ 
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 

 



1.ผู้ที่จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้คือข้อใด 
ก. เป็นคู่กรณีเอง                    ข. เป็นคู่หม้ันของคู่กรณี 
ค. เป็นญาติของคู่กรณี            ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
2.ที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้
กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ก. ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง                    ข. ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม             ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

ตอบ ค. 
3.ในกรณทีี่มีการย่ืนค าขอหลายค าขอนั้นมีข้อความท านองเดียวกัน สามารถที่จะระบุบุคคลใดเปน็ตัวแทนร่วมได้ ในกรณี
เช่นนีต้้องมีผู้ลงชื่อร่วมเกินกว่ากี่คน 
ก. เกินสามสิบคน                  ข. เกินห้าสิบคน 
ค. เกินห้าร้อยคน                   ง. เกินหน่ึงพันคน 

ตอบ ข. 
 4.ค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คู่กรณีมีสิทธิโตแ้ย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้ภายในกี่วันนับแต่วนั
ได้รับแจ้งค าสั่ง 
ก. 30 วัน                  ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน                  ง. 120 วัน 

ตอบ ค. 
5.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย ซึ่งต้องรอค่าทดแทนภายใน
ระยะเวลาใด นับแต่ได้รับแจ้งการเพิกถอน 
ก. 30 วัน                  ข. 60 วัน 
ค. 120 วัน                ง. 180 วัน 

ตอบ ง. 
6.ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท า แล้วผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการด้วยตัวเองและต้องชดใช้เงินเพิ่มใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ร้อยละเท่าใดต่อปี 
ก. ร้อยละห้า                      ข. ร้อยละสิบ 
ค. ร้อยละสิบห้า                 ง. ร้อยละยี่สิบห้า 

ตอบ ง. 
7.จากข้อข้างต้น อาจมีการช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินเท่าใดต่อวัน 
ก. 5,000 บาท/วัน                 ข. 10,000 บาท/วัน 
ค. 15,000 บาท/วัน                ง. 20,000 บาท/วัน 

ตอบ ง. 
8.การแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือครบก าหนดกี่วันนับแต่วันส่ง ทั้งในกรณี
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ก. 3 วัน, 7 วัน                      ข. 5 วัน, 7 วัน 
ค. 7 วัน, 15 วัน                    ง. 15 วัน, 30 วัน 

ตอบ ค. 



9.ในการนดัการประชุมนั้น ต้องแจ้งใหค้ณะกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน 
ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน               ข. ไม่น้อยกว่าห้าวัน 
ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน                ง. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 ตอบ ก.  
10.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับนี้คือใคร 
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน                   ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
ค. นายสมัคร สุนทรเวช                      ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร 

   ตอบ ข. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

1. การเตรียมการและด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง หรือ กฎ และการด าเนินการใด ๆ ในทาง
ปกครอง ตรงกับข้อใด 
X วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   ข. วิธีปฏิบัติทางปกครอง 
ค. การพิจารณาทางปกครอง    ง. การด าเนินทางปกครอง 

2.“ค าสั่งทางปกครอง” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. การสั่งการ การวินิจฉัยอุทธรณ์   ข. การอนุญาต การอนุมัติ 
X การออกกฎ     ง. การรับรอง การจดทะเบียน 

3. เกี่ยวกับกรรมการโดยต าแหน่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
X เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คณะรัฐมนตรแีต่งตั้ง 
ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีวาระกี่ปี 
ก. คราวละ 1 ปี     ข. คราวละ 2 ปี 
X คราวละ 3 ปี     ง. คราวละ 4 ปี 

5. ค าสั่งทางปกครองกระท าโดยใคร 
ก. ผู้พิพากษาเจ้าของคดี    X เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน 
ค. คณะกรรมการกฤษฎีกา    ง. ผู้บังคับบัญชา 

6. เจ้าหน้าที่เป็นญาติของคู่กรณีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ค าว่า “เป็นญาติของคู่กรณี” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เป็นบุพการี      
ข. ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ 
ค. เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง 3 ช้ัน   
X เป็นญาติเก่ียวกันทางแต่งงานนับได้เพียง 3 ช้ัน 

 



7. ในกรณทีี่มีการย่ืนค าขอโดยในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเปน็ตวัแทนของบุคคลดังกล่าว หรือมีข้อความเป็นปริยายให้
เข้าใจได้เช่นนัน้ ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น ซึ่งจะมีจ านวนตามข้อใด 
ก. มีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 50 คน 
ข. มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน 
ค. มีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 100 คน 
X. ข้อ ก และ ข 

8. การท าค าสั่งทางปกครองสามารถด าเนินการได้ตามข้อใด 
ก. ท าเป็นหนังสือ 
ข. วาจา 
ค. การสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนแต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
X ถูกทุกข้อ 

9. ในกรณทีี่ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควร 
เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งนั้นต้องยืนยันค าสั่งนั้นเปน็หนังสือภายในกี่วัน 
ก. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว  ข. ภายใน 5วันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว 
X ภายใน 7วันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว  ง. ภายใน 15วันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว 

10. ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือไม่ต้องระบุอะไร 
ก. วัน เดือนและปีที่ท าค าสั่ง    ข. ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ท าค าสั่ง 
ค. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ท าค าสั่ง   X ชื่อและต าแหน่งของผู้รับค าสั่ง 

11. ค าสั่งทางปกครองให้มีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตามข้อใด 
X ตั้งแต่ขณะที่ผู้น้ันได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
ข. ตั้งแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ลงนามในค าสั่งทางปกครองเป็นต้นไป 
ค. ตั้งแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ลงนามในค าสั่งทางปกครองจนถึงวันที่บุคคลน้ันยื่นอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองน้ัน 
ง. ภายใน 15 วันตั้งแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ลงนามในค าสั่งทางปกครองเป็นต้นไป 

12. ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณแ์ละแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าภายในกี่วัน 
ก. ต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  X ต้องไม่เกิน 30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
ค. ต้องไม่เกิน 60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ง. ต้องไม่เกิน 90วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

13. การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท านับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองนัน้ภายในกี่วนั 
ก. ภายใน 15 วัน     ข. ภายใน 30 วัน 
ค. ภายใน 60 วัน     X ภายใน 90 วัน 

 

 

 



14. ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการเพิก
ถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายภายในกี่วัน 
ก. ภายใน 30วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 
ข. ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 
ค. ภายใน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 
X ภายใน 180 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 

15. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ให้เจ้าหน้าที่มีหนงัสือเตือนให้ผูน้ั้นช าระตามวันเวลาในข้อใด 
X ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน    ข. ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ค. ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน    ง. ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน 

16. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือ
เตือนให้ผู้นัน้ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือนให้เจ้าหน้าที่กระท าตามข้อใด 
ก. เจ้าหน้าที่แจ้งด าเนินคดีกับผู้น้ันฐานช่อโกง 
X เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้น้ันและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 
ค. เจ้าหน้าที่ยื่นฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย 
ง. เจ้าหน้าที่แจ้งผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัย 

17. วิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. การแจ้งด้วยวาจา 
ข. การแจ้งเป็นหนังสือ 
ค. โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
X การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

18. การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ กรณีภายในประเทศให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือครบก าหนดกี่วนั 
ก. เม่ือครบก าหนด 3 วันนับแต่วันส่ง   X เม่ือครบก าหนด 7 วันนับแต่วันส่ง 
ค. เม่ือครบก าหนด 15วันนับแต่วันส่ง   ง. เม่ือครบก าหนด 30วันนับแต่วันส่ง 

19. เจ้าหน้าที่จะแจ้งใหท้ราบตั้งแต่เริ่มด าเนนิการต่อบุคคลจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ าการของเจ้าหน้าที่และ
ที่ว่าการอ าเภอที่ผู้รับมีภูมิล าเนา ใช้ในกรณีใด 
X มีผู้รับเกิน 50 คน    ข. มีผู้รับเกิน 100 คน 
ค. มีผู้รับเกิน 150 คน    ง. มีผู้รับเกิน 200 คน 

20. การแจ้งเป็นหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือใด 
ก. เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง  X เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 15วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 
ค. เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 30วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง  ง. เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 60วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 

21. ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค าสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสารได้ ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งค าสั่ง
ทางปกครองเม่ือใด 
ก. เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 3วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง  ข. เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 7วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 
ค. เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา 15วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง  X ตามวัน เวลาที่ปรากฏในหลักฐานของผู้จัดบริการโทรคมนาคม 



สรุปแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

1. การพิจารณาของอธิดีกรมการปกครอง ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

2. การเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง , การด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง , 
การเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อออกกฎ, การด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อออกกฎ คือวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 

3. การออกระเบียบ ไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 

4. การประกาศเตือน ไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 

5. พระราชบัญญัติไม่ใช่กฎ 

6. การเตรียมการและด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสังทางปกครอง คือการพิจารณาทางปกครอง 

7. เจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ถ้า คู่หม้ันหรือคู่สมรสของคู่กรณี , ญาติของคู่กรณี , นายจ้างของคู่กรณี หรือ
เป็นคู่กรณีเองไม่ได้ 

8. ถ้ากรณีเคยเป็นลูกจ้างของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาทางปกครองได้ 

9. คู่กรณีไม่มีสิทธิน าทนายความของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 

10. คู่กรณีไม่มีสิทธิแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดแทนตนในการพิจารณาทางปกครอง 

11. เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองอย่างพียงพอ 

12. เม่ือมีการแต่งตั้งตัวแทนร่วมของคู่กรณีๆ จะยกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนมิได้ 

13. ในการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้าที่จะต้อง แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ , 
ให้คู้กรณีมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ , ให้คู่กรณีมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนเอง , ไม่
อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ในกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 

14. ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในค าสั่งด้วย 

15. ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 

16. ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 

17. ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน จะไม่เสียไปถ้าเจ้าหน้าที่ น้ันได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง
ถือว่าใช้ได้ 

18. การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ออกโดยรัฐมนตรี ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน 

19. ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง คู่กรณีสามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ 

20. ค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ไม่สามารถอุทธรณ์ได้แต่สามารถฟ้องศาลปกครองได้ 

21. หากได้รับการวินิจฉัยความผิดถึงที่สุด และเห็นว่าค าสั่งทางปกครองที่ได้รับไม่เป็นธรรม สามารถฟ้องศาลปกครองภายใน 
90 วันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

22. เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาค าอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

23. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 

24. กรณีเห็นด้วยกับอุทธร์ ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน 



25. กรณีไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ 

26. การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายใน 90 วัน นับแต่รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนค าส่ังนั้น 

27. ผู้ที่ไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะที่รับค าสั่งทางปกครอง สามารถอ้างความเชื่อโดยสุจริต
ได้เม่ือถูกเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

28. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน 180 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึง
การเพิกถอนน้ัน 

29. การยื่นขอให้พิจารณาใหม่ ต้องกระท าภายใน 90 วัน นับแต่วันผู้น้ันได้รู้ถึงเหตุซ่ึงอาจขอให้พิจารณาใหม่ 

30. เจ้าหน้าที่อาจยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่ไม่ช าระเงินตามก าหนดของค าสั่งทางปกครอง 

31. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ละเว้นกระท า หากฝ่าฝืนต้องช าระค่าปรับทางปกครองไม่ต่ ากว่า 20,000 บาทต่อวัน 

32. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าแล้วไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่สามารถเข้าด าเนินการด้วยตนเองได้ 

33. เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลังเข้าด าเนินการเพื่ให้เป็นไปตามมาตราการบังคับทางปกครองได้ หากมีการต่อสู้ขัดขวาง 

34. การแจ้งค าสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 

35. การแจ้งทางไปรษณีย์ต้องแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับเท่าน้ัน 

36. การแจ้งภายในประเทศให้ถิอว่าได้รับเม่ือครบก าหนด 7 วันนับตั้งแต่วันส่ง 

37. การแจ้งค าสั่งทางปกครองจะกระท าได้โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ ในกรณี ไม่รู้ตัวผู้รับ กรณีรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา 
กรณีมีผู้รับเกิน 100 คนขึ้นไป 

38. ในกรณีประกาศหรือลงหนังสือพิมพ์ให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือพ้น 15 วันนับแต่วันได้แจ้ง 

39. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลาน้ันรวมเข้าด้วยกัน แม้วันสุดท้ายจะเป็น
วันหยุดการท างาน 

40. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถจะเป็นพยานในการส่งหนังสือเพื่อแจ้งค าสั่งทางปกครองในกรณีผู้รับไม่ยอมรับ
หรือไม่มีผู้รับ 

41. ค่าปรับทางปกครองมี 4 ระดับคือ 20,000 บาทส าหรับคณะกรรมการ และรัฐมนตรี 

42. 15,000 บาทส าหรับปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 

43. 10,000 บาทส าหรับนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
รัฐอ่ืนๆ 

44. 5,000 บาทส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนๆ ส่วนเอกชนที่ใช้อ านาจทางปกครองต้องเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา
เป็นรายไปทั้งน้ีไม่เกิน 1.000 บาท 

45. ชั้นศาลปกครองได้แก่ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด 

46. ศาลปกครองชั้นต้นแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองส่วนภูมิภาค 

47. ในวาระแรกกฎหมายได้ก าหนดให้จัดตั้งศาลปกครองในรูปภูมิภาคจ านวน 16 แห่ง 

48. การเปิดท าการของศาลปกครองในภูมิภาค กฎหมายก าหนดให้เปิดท าการไม่น้อยกว่าปีละ 7 ศาล 



49. คดีที่ไม่อยู่ในศางปกครองมี ,การด าเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร , คดีที่อยู่ในอ านาจศาลแรงงาน , คดีที่อยู่ในอ านาจศาล
ภาษีอากร , คดีที่อยู่ในอ านาจศาลล้มละลาย 

50. การฟ้องในคดีโต้แย้งค าสั่งทางปกครองต้องฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 

51. การฟ้องเก่ียวกับสัญญาทางปกครองต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี 

52. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระท าทางปกครอง 

53. ผู้ที่จะได้แต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ต้องมีอายุ 35 ปี 

54. ก.ศป. หมายถึงตุลาการศาลปกครอง 

55. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมี 13 คน 

56. องค์คณะของศาลปกครองชั้นต้นต้องมีอย่างน้อย 3 คน 

57. ส านักงานศาลปกครองเป็น หน่วยงานอิสระ 

58. ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธารกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

59. การฟ้องคดีที่ศาลปกครองในกรณีขอให้ศาลปกครองสั่งให้หน่วยงานของรัฐชดใช้เงิน ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ร้อยละ 
2.5 ไม่เกิน 200,000 บาท 

60. การฟ้องคดีปกครองเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือสัญญาทางปกครอง จะต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ได้
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี 

 


