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Your company slogan 

   ขอบเขตการบรรยาย 

ภาค ๑ หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายวิธีปฏิบติัฯ 

ภาค ๒ หลกัเกณฑก์ารไดร้บัสิทธิคืนเงินรถยนตค์นัแรก 

ภาค ๓ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท าค าสัง่ปฏิเสธสิทธิฯ 

ภาค ๔ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแกไ้ขหรือเพิกถอนค าสัง่ฯ 

ภาค ๕ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาอทุธรณ ์

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 



7/11/2017 

2 

Your company slogan 

๑. ทฤษฎี 
๒. หลกัเกณฑ ์

๓. วิธีการ 

  ส่ิงท่ี (อยาก) ใหท่้านไดร้บั 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... Your company slogan 

กิจกรรมทบทวนความร ูแ้ละฝึกปฏิบติั 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๑. ใบงานทบทวนความร ู ้

    จากการบรรยาย 

๒. ฝึกปฏิบติัท าค าสัง่ 

    และพิจารณาอทุธรณ ์

../๒. ใบงานทบทวนความรู้/ใบงานทบทวนความรู้.pdf
../๓. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ/๓.๑ โจทย์ปัญหา/กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ข้อ ๑ - ๔.pdf
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Your company slogan Your company slogan 

หลกัการอนัเป็นรากฐานของกฎหมายวิธีปฏิบติัฯ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๔. หลักความชอบดว้ยกฎหมาย 

ของ “การกระท าทางปกครอง” 

๓. หลักความชอบดว้ยกฎหมาย

ของ “ฝ่ายตลุาการ” 

๒. หลักประกันในการ              

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 

๑. หลักการแบ่งแยกอ านาจ 

หลกันิติรฐั 

(principle of legal state) 

“การกระท าทางปกครอง” 

การกระท าฝ่ายเดียว การกระท าสองฝ่าย 

กฎ 

ค าสัง่ทางปกครอง 

สญัญาทางปกครอง 

“พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 

กระท าทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
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Your company slogan 

กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองคืออะไร 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ก าหนดกฎเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบั 

ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบติังาน 

ขององคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง 

กอ่นท า 

ขณะท า 

หลงัท า 

Your company slogan 

วตัถปุระสงคข์องกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

Objective 1 

เพื่อก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละ

ขัน้ตอนตา่งๆ 

ส าหรบัการ        

ด าเนนิงานทาง

ปกครอง 

เพื่อใหก้าร

ด าเนนิงานเป็นไป

โดยถกูตอ้ง  

มีประสิทธิภาพ                

ในการบงัคบัใช้

กฎหมาย 

Objective 2 

เพื่อรกัษา 

ประโยชนส์าธารณะ

อ านวย 

ความเป็นธรรม  

ป้องกนัการทจุริต 

Objective 3 
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Your company slogan 

       จะเลือกใชค้ าไหนดี ??? 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

วิ.ปฏิบติั 

วิ.ปกครอง 

1. ชั้นการเข้าสู่
กระบวนพิจารณา

ทางปกครอง               
(การก าหนดตวั
บุคคลที่จะเข้าสู่
กระบวนการฯ)  

2. ชั้นด าเนินการ
พิจารณาทางปกครอง 

3. ชั้นเสร็จ     
การพิจารณา  
ทางปกครอง 

4. ชั้นทบทวนค าสั่ง
ทางปกครอง 

5. ชั้นบังคบัการ
ตามค าสั่ง       

ทางปกครอง 

ฝ่ายคู่กรณี  ฝ่ายเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  

หลักการ
พิจารณาต้องมี
ประสิทธิภาพ  

หลักการ
พิจารณา 

โดยเปิดเผย  

หลักว่าด้วยแบบ
ของค าสั่ง 

ทางปกครอง  

หลักว่าด้วยการแจ้ง
หรือการประกาศ 
ค าสั่งทางปกครอง  

อุทธรณ์  
ทบทวน  

โดย จนท. 
การขอให้

พิจารณาใหม่ 

สั่งให้ 
ช าระเงิน 

สั่งให้กระท า 
หรือละเว้นกระท า 
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Your company slogan 

ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

เม่ือใดใชก้ฎหมายกลาง  

เม่ือใดใชก้ฎหมายเฉพาะ 

Your company slogan 

ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

วิธีไล่สาย ... กฎหมายเฉพาะ VS กฎหมายทัว่ไป 

๑. มีกฎหมายเฉพาะ 

ก าหนดไวห้รือไม ่

๑.๒ มี 

๑.๑ ไมมี่ กฎหมายกลาง 

ไมต่ ่ากว่า 

ต ่ากว่า 

กฎหมายเฉพาะ 

๒.หลกัเกณฑท่ี์ประกนัความเป็นธรรม/มาตรฐาน   

ในการปฏิบติัราชการต ่ากว่ากฎหมายกลางหรือไม ่

๓. ท่ีต ่ากว่าเป็นเรื่องอะไร 

๓.๑ ขัน้ตอนและระยะเวลาอทุธรณห์รือโตแ้ยง้  

๓.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  

กฎหมายเฉพาะ 

กฎหมายกลาง 
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Your company slogan 

ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กฎ ก.พ. ฉบบัท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  

ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ว่าดว้ยการสอบสวนพิจารณา  

“ในการสอบปากค าผูถ้กูกลา่วหาและพยาน ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเรียก 

ผูซ้ึ่งจะถกูสอบปากค าเขา้มาในทีส่อบสวนคราวละหนึง่คน หา้มมิใหบ้คุคลอ่ืนอย ูใ่นท่ีสอบสวน  

เวน้แต่บคุคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนญุาตใหอ้ยู่ทีส่อบสวนเพื่อประโยชนแ์ห่งการสอบสวน”  

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๓ 

ว่าดว้ยการสอบสวนพิจารณา  

“ในการพิจารณาทางปกครองทีค่ ู่กรณีตอ้งมาปรากฏตวัตอ่เจา้หนา้ที ่ 

ค ู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขา้มาในการพิจารณาทางปกครองได”้  

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี  ๒๐๕/๒๕๔๑ 

Your company slogan 

ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

หลกัเกณฑต์ามขอ้ ๒๑ ของกฎ ก.พ. ฉบบัท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯลฯ  

เป็นหลกัเกณฑท่ี์ประกนัความเป็นธรรมต า่กวา่หลกัเกณฑท่ี์บญัญัตไิวใ้น 

มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัริาชการฯ ฉะนัน้ เมื่อหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัิ

ราชการท่ีบญัญัตไิวใ้น ม. ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัริาชการฯ ใหห้ลกัประกนั 

ความเป็นธรรมแกคู่ก่รณีสงูกวา่หลกัเกณฑท่ี์บญัญัตไิวใ้นขอ้ ๒๑  

ของ กฎ ก.พ. ฉบบัท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กรณีนีจ้ึงตอ้งน า ม. ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.  

วิธปีฏิบตัริาชการฯ มาใชบ้งัคบั ขา้ราชการพลเรือนซึ่งถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยั

มีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้มาในกรณีท่ีผูถ้กูกลา่วหานัน้จะตอ้งมา

ปรากฏตวัตอ่หนา้คณะกรรมการสอบสวนในฐานะคูก่รณีได ้

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี  ๒๐๕/๒๕๔๑ 
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Your company slogan 

ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กฎหมาย 

“กลาง” 

กฎหมาย 

“เฉพาะ” 

“กฎหมายเฉพาะ” เปรยีบเสมือนกบั “น ้าแข็ง” ท่ีลอยอย ู่ในแกว้น ้า ยามใดท่ีน ้าแข็งเริม่ละลาย            

หรอืมีช่องว่าง กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองซึ่งเป็นกฎหมายกลางเปรยีบเสมือน “น ้า” 

ท่ีรายลอ้มอย ู่ก็พรอ้มท่ีจะแทรกซึมไปทกุอณขูองน ้าแข็งท่ีเริม่จะมีช่องว่างหรอืเริม่ละลายไป  

“ทฤษฎนี ้าแข็งละลาย” 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) เป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมาย 

(๒) กระท าโดยเจา้หนา้ท่ี 

(๓) กอ่ใหเ้กิดนิติสมัพนัธข์ึ้นระหว่างบคุคล 

(๔) เกิดผลเฉพาะกรณี และเฉพาะบคุคล 

(๕) เกิดผลโดยตรงภายนอกฝ่ายปกครอง 
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กรณีตวัอยา่งท่ีเคยมีการวินิจฉยัในประเด็นว่า 

เป็น “ค าสัง่ทางปกครอง” หรอืไม่ 

การท่ีกรมบญัชีกลางค านวณบ านาญของ 

ขา้ราชการ เป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมาย

ท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของ 

ขา้ราชการ จึงเป็น “ค าสัง่ทางปกครอง”   

(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๒/๒๕๔๖) 

 

ค าสัง่ดงักล่าวเป็นเพียงขัน้ตอนการด าเนินการ

ภายในของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริง 

ในการท่ีผ ูมี้อ านาจจะวินิจฉยัหรือออกค าสัง่

ตามความเห็น หรือมีผลกระทบต่อสภาพสิทธิ

หรือหนา้ท่ีของผ ูฟ้้องคดี ค าสัง่ดงักล่าวจึง   

“ไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง” 

(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๗/๒๕๔๖) 

Your company slogan 

ค าสัง่ปฏิเสธสทิธิคืนเงินเป็นค าสัง่ทางปกครองหรอืไม่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 
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Your company slogan 

“ค าสัง่ทางปกครอง” 

(Administrative Order) 

ค าสัง่ปฏิเสธสทิธิคืนเงินเป็นค าสัง่ทางปกครองหรอืไม่ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  

เรือ่งเสรจ็ท่ี ๙๑๐/๒๕๕๗ 

ค าสัง่ปฏิเสธสทิธิคืนเงินรถยนตใ์หมค่นัแรก 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... Your company slogan 

ค าสัง่ปฏิเสธสทิธิคืนเงินเป็นค าสัง่ทางปกครองหรอืไม่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

จ านวนราย (คน) จ านวนเงิน (บาท) 

(๑) ผูย่ื้นค าขอใชส้ิทธิ ๑,๒๕๙,๑๑๓ ๙๒,๘๑๑,๘๕๕,๒๓๙ 

(๒) ผูม้ีสิทธิไดร้บัคืนเงนิ ๑,๑๐๙,๔๑๑ ๘๑,๖๙๐,๒๘๔,๑๘๒ 

(๓) ผูไ้มม่ีสิทธิไดร้บัคืนเงนิ ๑๔๙,๗๐๒ ๑๑,๑๒๑,๕๗๑,๐๕๗ 

๘๘% 

๑๒% 

มสีิทธิไดร้ับเงนิ 

ไมม่สีิทธิไดร้ับเงนิ 

I. ทา่นไดอ้อกค าสัง่ปฏิเสธสิทธิไปแลว้หรือยงั ? 

II. การปฏิเสธสิทธิของทา่นเป็นไปโดยถกูตอ้งสมบรูณห์รือไม ่? 

III. เมื่อไดป้ฏิเสธสิทธิไปแลว้ ไดม้ีการอทุธรณค์ าสัง่หรือไม ่? 

IV. ทา่นพิจารณาอทุธรณอ์ยา่งไร ? 
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Your company slogan 

๓. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

แกไ้ขหรอืเพิกถอนค าสัง่ 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองกบัการปฏิเสธสิทธิคืนเงินฯ 

๒. หลกัเกณฑ ์

และวิธีการ 

ท าค าสัง่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๑. หลกัเกณฑก์ารไดร้บัสทิธิ 

คืนเงินรถยนตใ์หม่คนัแรก 

๔. หลกัเกณฑ ์

และวิธีการ 

พิจารณาอทุธรณ ์

Your company slogan 
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Your company slogan 

วตัถปุระสงคข์องโครงการรถยนตใ์หม่คนัแรก 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... Your company slogan 

“ค า” ตามโครงการรถยนตใ์หม่คนัแรกท่ีถกูตอ้งคืออะไร 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

คืนภาษสีรรพสามติโครงการรถยนตใ์หมค่นัแรก 

คืนเงนิตามโครงการรถยนตใ์หมค่ันแรก 
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Your company slogan 

“ค า” ตามโครงการรถยนตใ์หม่คนัแรกท่ีถกูตอ้งคืออะไร 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ผ ูป้ระกอบอตุสาหกรรม 

สินคา้รถยนต ์

- ภาษีสรรพสามิตท่ีจดัเกบ็ได ้- 

******* คืนเงินเท่ากบั 

ค่าภาษีสรรพสามิตท่ีจ่ายจรงิ 

 แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ผ ูซ้ื้อรถยนต/์ผ ูย้ื่นค าขอ 

๑ 

๒ 
๓ 

๔ 

Your company slogan 

มติคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัโครงการรถยนตใ์หม่คนัแรก 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๑๓ กนัยายน ๒๕๕๔ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๑. มติ ครม. ๑-.pdf
๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๒. มติ ครม. ๒-.pdf
๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๓. มติ ครม. ๓-.pdf
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Your company slogan 

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัโครงการรถยนตค์นัแรก 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๑. รถยนต ์ ๒. ผ ูย้ืน่ค าขอ 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

   (๑) เป็นรถยนตใ์หม่คนัแรกของผ ูซ้ื้อ 

   (๒) ซื้อตัง้แต่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๔ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

   (๓) เป็นรถยนตร์าคาขายปลีกไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนั 

   (๔) เป็นรถยนตน์ัง่ไมเ่กิน ๑,๕๐๐ cc. /รถยนตก์ระบะ /รถยนตน์ัง่ท่ีมีกระบะ 

   (๕) เป็นรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ (ไม่ใช่รถยนตจ์ดประกอบ) 

 (๖) รหสัร ุน่ของรถยนตท่ี์รบัมอบจะตอ้งตรงกบัใบจอง 



7/11/2017 

15 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 (๑) ผ ูซ้ื้อตอ้งมีอาย ุ๒๑ ปี บริบรูณข้ึ์นไป 

 (๒) ยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมภายใน ๙๐ วนั  

           นบัจากวนัถดัจากวนัรบัมอบรถยนต ์

 (๓) ครอบครองรถยนตค์รบ ๑ ปี จึงจะคืนเงินให ้

 (๔) ผ ูซ้ื้อตอ้งครอบครองรถยนตไ์ม่นอ้ยกว่า ๕ ปี 

 (๕) กรณียื่นขอใชสิ้ทธิแทน มีการมอบอ านาจใหย้ื่นค าขอโดยถกูตอ้งหรือไม่ 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) เป็นรถยนตใ์หม่คนัแรกของผ ูซ้ื้อ 

นายเหลือง  แกม้แดง 

๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๑. มติ ครม. ๑-.pdf
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) ซ้ือตัง้แต่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๔ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

๑๖ กนัยายน ๒๕๕๔ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๓) เป็นรถยนตร์าคาขายปลีกไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนั 
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๔) เป็นรถยนตน์ัง่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ cc. /รถยนตก์ระบะ /รถยนตน์ัง่ท่ีมีกระบะ 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๕) เป็นรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศ, ไม่ใช่รถยนตจ์ดประกอบ 
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “รถยนตท่ี์ไดร้บัสิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๖) รหสัร ุน่ของรถยนตท่ี์รบัมอบจะตอ้งตรงกบัใบจอง 

ใบจอง 

รถยนต ์

ใบรบัมอบ 

รถยนต ์

สมดุค ู่มือ 

จดทะเบียน 

ใบเสรจ็ 

รบัเงิน 

เอกสาร 

โฆษณา 

รถยนต ์

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) ผ ูซ้ื้อตอ้งมีอาย ุ๒๑ ปี บรบิรูณข์ึ้นไป 

นายเหลือง  แกม้แดง 

 ในวนัท่ีสญัญาซ้ือขายเกิดข้ึน มีอายคุรบ ๒๑ ปี บรบิรูณ ์หรอืไม่ 

 วิธีการนบัอายขุองบคุคล ตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา ๑๖ 
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) ผ ูซ้ื้อตอ้งมีอาย ุ๒๑ ปี บรบิรูณข้ึ์นไป 

 การนบัอายขุองบคุคลท่ีถกูตอ้ง  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๑๖  

 การนบัอายขุองบคุคล ใหเ้ร่ิมนบัแตว่ันเกิด ในกรณีท่ีร ูว้่าเกิดในเดือนใดแตไ่มร่ ูว้ันเกิด 

ใหน้บัวันท่ีหนึง่แห่งเดือนนัน้เป็นวันเกิด แตถ่า้พน้วิสยัท่ีจะหยัง่ร ูเ้ดือนและวันเกิดของบคุคลใด  

ใหน้บัอายบุคุคลนัน้ตัง้แตวั่นตน้ปีปฏิทิน ซ่ึงเป็นปีท่ีบคุคลนัน้เกิด 

๑ กมุภาพันธ ์๒๕๓๔ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) ยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมภายใน ๙๐ วนั  

นบัจากวนัถดัจากวนัรบัมอบรถยนต ์

(๑) ไดร้บัรถยนต ์ 

      หรือ 

(๒) จดทะเบียน  

     และไดร้บัสมดุ 

     ทะเบียน 

ไมท่นัภายในวนัท่ี 

๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

วนัรบัมอบ 

รถยนต ์

วนัครบก าหนด  

๙๐ วนั 

 หนงัสือสละสิทธ์ิการโอน 

 ส าเนาหลกัฐานการซ้ือขาย 

 ส าเนาค ูมื่อจดทะเบียน 

...... สง่ผลให ้...... 

ยื่นเอกสารไมท่นั

ภายในวนัส้ินสดุ

โครงการ 

๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๑๗. ว. ๑๔๑๑-.pdf
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) ยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมภายใน ๙๐ วนั  

นบัจากวนัถดัจากวนัรบัมอบรถยนต ์

วนัรบัมอบ 

รถยนต ์

วนัครบก าหนด  

๙๐ วนั 

ตรงกบัวนัหยดุราชการ 

หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

คณะกรรมการวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง หนงัสือ ว. ๒๒ 

หารือ 

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) ยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมภายใน ๙๐ วนั  

นบัจากวนัถดัจากวนัรบัมอบรถยนต ์

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๔ วรรคสาม  

      “ในกรณีท่ีบคุคลใดตอ้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยกฎหมาย

หรือโดยค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ี ถา้วันสดุทา้ยเป็นวันหยดุท าการงานส าหรับเจา้หนา้ท่ีหรือวันหยดุ

ตามประเพณีของบคุคลผูร้ับค าสัง่ ใหถื้อว่าระยะเวลานัน้ส้ินสดุในวันท างานท่ีถัดจากวันหยดุนั้น 

เวน้แตก่ฎหมายหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีค าสัง่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน” 

หลกัเกณฑต์ามหนงัสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค ๐๖๑๖/ว ๒๒ ลงวนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖   

ซ่ึงไดม้ีการประชาสมัพนัธไ์ปยงัผ ูย้ืน่ค าขอใชส้ิทธิรปูแบบต่าง ๆ จะถือเป็นกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ี 

ท่ีมีค าสัง่ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม หรือไม ่

๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๑๖. ว. ๒๒-.pdf
๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๒๐. ความเห็น คกก. วิธีปฏิบัติ ๙๐ วัน ตรงกับวันหยุด-.pdf
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๓) ครอบครองรถยนตค์รบ ๑ ปี จึงจะคืนเงินให ้

 

ทายาทไดร้บัสิทธิคืนเงินต่อจากผ ูต้ายหรอืไม ่? 
 

มีสิทธิ 

ไดร้บัคืนเงิน 

๑ ปี 

ครอบครอง 

รถยนต ์

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๔) ผ ูซ้ื้อตอ้งครอบครองรถยนตไ์ม่นอ้ยกว่า ๕ ปี 

ครอบครองรถยนต ์ ไดร้บัเงินคืน โอนต่อไปได ้

๑ ปี 

๕ ปี 

 

 โอนกรรมสิทธ์ิรถยนตก์อ่นครบก าหนดระยะเวลา ๕ ปี 

 หลกั      ติดตามเงินคืน 

 ขอ้ยกเวน้     ไม่ตอ้งคืนเงิน หากไดร้บัสิทธิ 

       (ตาม ปค. ๖ พ.ค. ๒๕๕๕ ขอ้ ๒.๖ - ๒.๘) 

๔. ภาคผนวก ๒ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับสิทธิคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรก/๔. ปค. การโอนกรรมสิทธิ์-.pdf
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Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๔) ผ ูซ้ื้อตอ้งครอบครองรถยนตไ์ม่นอ้ยกว่า ๕ ปี 

ครอบครองรถยนต ์ ยงัไมไ่ดร้บัเงินคืน โอนต่อไปได ้

๑ ปี 

๕ ปี 

ครอบครองรถยนตค์รบ ๑ ปี แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัเงิน  

แต่ต่อมาตายกอ่นครบก าหนด ๕ ปี  

ทายาทจะไดร้บัสทิธิคืนเงินต่อจากผ ูต้ายหรอืไม่ ?  

Your company slogan 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวกบั “ผ ูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิคืนเงิน” 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 (๕) กรณียืน่ขอใชส้ิทธิแทน มีการมอบอ านาจใหย้ืน่ค าขอโดยถกูตอ้งหรือไม่ 
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Your company slogan Your company slogan 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท าค าสัง่ปฏิเสธสิทธิฯ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๑.  

เจา้หนา้ท่ี

ผ ูท้ าค าสัง่ 

๒.  

การพิจารณา

ทางปกครอง 

(เพ่ือออกค าสัง่)  

๓.  

การแจง้สิทธิ 

และแจง้ค าสัง่ 
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Your company slogan 

ตอ้งมีอ านาจ 

อย ูใ่นขณะกระท า 

มิใช่พน้จาก

ต าแหน่งไปแลว้

หรอืยงัไม่เขา้รบั

ต าแหน่ง 

ตอ้งมีอ านาจ 

ท่ีจะกระท าการ

เรือ่งหน่ึงเรือ่งใด

ภายในเขตพ้ืนท่ี 

ท่ีก าหนด  

   ๑. เจา้หนา้ท่ีผ ูท้ าค าสัง่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ทางดา้นเนื้อหา ทางดา้นเวลา ทางดา้นพ้ืนท่ี 

ตอ้งมีอ านาจ 

ท่ีจะกระท า 

“เรือ่ง”  

นัน้ ๆ ได ้ 

Your company slogan 

    ๑. เจา้หนา้ท่ีผ ูท้ าค าสัง่ - ผ ูมี้อ านาจ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ความเห็น คกก. วิ.ปฏิบติัฯ 

เรือ่งเสรจ็ท่ี ๙๑๐/๒๕๕๗ 

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

ผอ.ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าสัง่กรมสรรพสามิต  

ท่ี ๔๘๗/๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๕๘ 
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Your company slogan 

    ๑. เจา้หนา้ท่ีผ ูท้ าค าสัง่ - ผ ูมี้อ านาจ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 กรณีผ ูไ้ดร้บัมอบอ านาจใชอ้ านาจเอง 

 กรณีผ ูไ้ดร้บัมอบอ านาจไม่อย ูห่รอืไม่อาจปฏบิติัราชการได ้

ชื่อ ....................  

สรรพสามิตพื้นท่ี ....................  

ปฏิบตัริาชการแทน อธิบดกีรมสรรพสามิต 

ชื่อ ....................  

ต าแหนง่ ....................  

รักษาราชการแทนสรรพสามิตพ้ืนท่ี ....................  

ปฏิบตัริาชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

ชื่อ ....................  

ต าแหนง่ ....................  

รักษาการในต าแหนง่ .................. 

รักษาราชการแทนสรรพสามิตพ้ืนท่ี ....................  

ปฏิบตัริาชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

Your company slogan 

    ๑. เจา้หนา้ท่ีผ ูท้ าค าสัง่  - หลกัความเป็นกลาง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

“ภาวะวิสยั”  “อตัตะวิสยั”  

 ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ ท่ี อ. ๒๖๗-๒๖๙/๒๕๕๓ 
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Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 

 พระราชบญัญติัวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    มาตรา ๕ การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่า การเตรียมการและการ

ด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือจดัใหมี้ค าสัง่ทางปกครอง 

 

เจา้หนา้ท่ี ค ู่กรณี 

Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 
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Your company slogan 

   ๒. กระบวนพิจารณาเพ่ือท าค าสัง่  

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๑ รวบรวมขอ้เท็จจริงและเอกสารหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้งทัง้หมด 

เอกสารหลกัฐานตัง้ตน้ เอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม 

Your company slogan 

   ๒. กระบวนพิจารณาเพ่ือท าค าสัง่  

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๒ พิจารณาขอ้กฎหมาย (มติคณะรฐัมนตร)ี ว่าขอ้เท็จจรงิ 

     ดงักลา่วมีการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในเรือ่งใด  
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Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๓ เปิดโอกาสใหค้ ู่กรณีมีโอกาสท่ีจะไดโ้ตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐาน 

  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีค าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของค ู่กรณี เจา้หนา้ท่ี

ตอ้งใหค้ ู่กรณีมีโอกาสท่ีจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยาน- 

หลกัฐานของตน 

 ความในวรรคหนึง่มิใหน้  ามาใชบ้งัคับในกรณีดังตอ่ไปนี้ เวน้แตเ่จา้หนา้ท่ีจะเห็นสมควร

ปฏิบตัเิป็นอย่างอ่ืน 

 ..... (๓) เม่ือเป็นขอ้เท็จจริงท่ีค ู่กรณีนัน้เองไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้ารหรือค าแถลง ..... 

แทจ้รงิแลว้การท าค าสัง่ปฏเิสธสทิธิ 

จะตอ้งเปิดโอกาสใหผ้ ูย้ืน่ค าขอโตแ้ยง้ 

แสดงพยานหลกัฐานในทกุกรณีหรอืไม่ ??? 

Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๔ – ๒.๕ ปรบัขอ้เท็จจริงเขา้กบัขอ้กฎหมาย + ใชด้ลุพินิจในการออกค าสัง่ 

ตดัสินใจ                 

ว่าจะออกค าสัง่

ทางปกครอง

หรอืไม่ 

สงัเคราะห ์
= 

คิด + วิเคราะห ์ 
+ แยกแยะ 
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Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๖ รปูแบบของค าสัง่และการใหเ้หตผุล 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบติัฯ มาตรา ๓๖ 

 ท าเป็นหนงัสอื 

 ระบ ุวนั/เดือน/ปี ท่ีท าค าสัง่  

 ช่ือและต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ี 

 ลายมือช่ือของเจา้หนา้ท่ี 

Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๖ รปูแบบของค าสัง่และการใหเ้หตผุล 

เหตผุล

ครบถว้น 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบติัฯ มาตรา ๓๗ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี  

เรื่อง ค าสัง่ทางปกครองที่ตอ้งระบเุหตผุล 

ไวใ้นค าสัง่หรือในเอกสารแนบทา้ยค าสัง่  

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 

๓. ภาคผนวก ๑ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการทำคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์/๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี-.pdf
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Your company slogan 

   ๒. การพิจารณาทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๒.๖ รปูแบบของค าสัง่และการใหเ้หตผุล 

“เขียนอย่างไรจึงจะท าใหผู้รั้บค าส่ังเขา้ใจเหตผุล 

ของการออกค าสั่งมากท่ีสดุ โดยสมมุติวา่เจา้หนา้ที่  

ผูท้ าค าส่ังเป็นผูท้ี่ ไดรั้บค าส่ังน้ันเสียเอง มิใช่เขียน 

โดยอนุมานไปเองวา่ผูรั้บค าส่ังคงเขา้ใจเหตุผลอยู่แลว้  

การเขียนเหตุผลที่ ดีจึงควรหันกลับไปมองในมุมของ 

ผูรั้บค าส่ังวา่ หากตนเป็นผูร้บัค าสั่งนัน้เองแลว้จะเขา้ใจ 

เนื้อหาหรือเหตผุลของการออกค าสั่งนัน้ไดเ้ป็นอยา่งดีหรือไม่” 

Your company slogan 

   ๓. การแจง้สิทธิอทุธรณแ์ละแจง้ค าสัง่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) การแจง้สิทธิอทุธรณ ์

   พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๔๐  “ค าสัง่ทางปกครองที่อาจอทุธรณ์หรือโตแ้ยง้ต่อไปไดใ้หร้ะบุกรณีที่อาจอทุธรณ์หรือโตแ้ยง้ 

การยืน่ค าอทุธรณห์รือค าโตแ้ยง้ และระยะเวลาส าหรับการอทุธรณห์รือการโตแ้ยง้ดังกล่าวไวด้ว้ย 

          ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหร้ะยะเวลาส าหรับการอทุธรณ์หรือการโตแ้ยง้ เริ่ม 

นบัใหมต่ั้งแต่วันที่ไดร้ับแจง้หลักเกณฑต์ามวรรคหนึ่ง แต่ถา้ไม่มีการแจง้ใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่า

หนึง่ปี ใหข้ยายเป็นหนึง่ปีนบัแต่วันที่ไดร้ับค าสัง่ทางปกครอง” 

“หากท่านประสงคจ์ะอทุธรณห์รอืโตแ้ยง้ค าสัง่น้ี ใหท้ าเป็นหนงัสอื 

โดยระบขุอ้โตแ้ยง้ ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผ ูท้ าค าสัง่ 

ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ค าสัง่น้ี” 
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Your company slogan 

   ๓. การแจง้สิทธิอทุธรณแ์ละแจง้ค าสัง่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) การแจง้ค าสัง่ 

มาตรา ๔๒  ค าสัง่ทางปกครองใหมี้ผลใชย้นัต่อบคุคลตัง้แต่

ขณะท่ีผ ูน้ัน้ไดร้บัแจง้เป็นตน้ไป 

 ค าสัง่ทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิกถอน

หรอืส้ินผลลงโดยเง่ือนเวลาหรอืโดยเหตอ่ืุน 

Your company slogan 

   ๓. การแจง้สิทธิอทุธรณแ์ละแจง้ค าสัง่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) การแจง้ค าสัง่ 

มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ 

การแจง้โดยวิธีสง่ทางไปรษณียต์อบรบั 

ใหถื้อว่าไดร้บัแจง้เมื่อครบก าหนด 

เจ็ดวนันบัแต่วนัสง่ 

ส าหรบักรณีภายในประเทศ 

หรือเมื่อครบก าหนดสบิหา้วนันบัแต่วนัสง่

ส าหรบักรณีสง่ไปยงัต่างประเทศ  

น าสง่ดว้ยตนเอง 

๑ 

วาง/ปิด หนงัสือ 

๒ 

สง่ไปรษณีย ์

๓ 
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Your company slogan Your company slogan 

    หลกัการการแกไ้ขหรอืเพิกถอนค าสัง่ฯ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ขอ้ผิดพลาด 

 

 
“แกไ้ขได”้ 

 

 “เพิกถอน” 

๑. ไม่ 

รา้ยแรง 

๒.  

รา้ยแรง 

ไม่สมบรูณ ์ โมฆะ 
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Your company slogan 

    การแกไ้ขค าสัง่ปฏิเสธสิทธิตามมาตรา ๔๑ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 

ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกไปโดยท่ี 

(๑) ไม่มีผ ูย้ืน่ค าขอ 

(๒) ไม่ไดจ้ดัใหมี้เหตผุล 

(๓) ไม่ไดร้บัฟังค ู่กรณี 

(๔) ไม่ไดใ้หเ้จา้หนา้ท่ีอ่ืน 

  ใหค้วามเห็นชอบ 

แต่ !!!!!  

ถา้ต่อมา 

ไดท้ า 

ใหถ้กูตอ้ง 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัฯ มาตรา ๔๑ 

ไม่ท าตามขัน้ตอนของกฎหมาย  

ต่อมาอยากแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

Your company slogan 

    การแกไ้ขค าสัง่ปฏิเสธสิทธิตามมาตรา ๔๓ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 

ค าสัง่ทางปกครองท่ีมี

ขอ้ผิดพลาดเลก็นอ้ย

หรอืผิดหลงเลก็นอ้ย 

เจา้หนา้ท่ีอาจแกไ้ข

เพ่ิมเติมไดเ้สมอ 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัฯ มาตรา ๔๓ 

ปัญหา : การแกไ้ขกรณีนี ้

จะตอ้งแจง้สิทธิอทุธรณห์รือไม ่? 

ออกค าสัง่ไปโดยผิดพลาดหรอื 

ผิดหลงเล็กนอ้ย ... แกไ้ขได ้ไม่มีปัญหา 
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Your company slogan 

กรณีท่ี ๑ เขามีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั  

แต่ดนัไปปฏิเสธสิทธิของเขา 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ผิดพลาดรา้ยแรง =

เน้ือหาของค าสัง่ปฏิเสธสิทธิไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (มติคณะรฐัมนตรี) 

กรณีท่ี ๒ เขาไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั 

ปฏิเสธสิทธิไปแลว้  

แต่ใหเ้หตผุลผิดไปแบบรบัไม่ได ้(น่าเกลียด) 

Your company slogan 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กรณีท่ี ๑ เขามีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บัคืนเงิน 

แต่ดนัไปปฏิเสธสิทธิของเขา 

Ex. ผูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิซ้ือรถยนตต์อนอายคุรบ ๒๑ ปี บริบรูณแ์ลว้ 

     แตเ่จา้หนา้ที่ไดอ้อกค าสัง่ปฏิเสธสิทธิโดยเขา้ใจผิดว่าอายไุม่ครบ  

     ๒๑ ปี เพราะนบัอายขุาดไป ๑ วนั โดยไม่ไดน้บัวนัเกิดเขา้ไปดว้ย  
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Your company slogan 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กรณีท่ี ๒ เขาไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั 

ปฏิเสธสิทธิไปแลว้  

แต่ใหเ้หตผุลผิดไปแบบรบัไม่ได ้(น่าเกลียดเกินไป) 

Ex. ผูย้ื่นค าขอใชส้ิทธิตายก่อนการครอบครองรถยนตค์รบ ๑ ปี  

แตไ่ดอ้อกค าสัง่ปฏิเสธสิทธิไปโดยใหเ้หตผุลว่า 

ครอบครองรถยนตย์งัไม่ครบ ๕ ปี 

Your company slogan 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

เม่ือพบขอ้ผิดพลาดอยา่งรา้ยแรง ๒ กรณี

ดงักลา่ว เจา้หนา้ท่ีจะเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอยา่งไร 
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ของเขตการเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองตามกฎหมาย 

ให้ประโยชน์เป็นเงนิฯ

ให้ประโยชน์อืน่

ให้ประโยชน์ ไม่ให้ประโยชน์

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ให้ประโยชน์เป็นเงนิฯ

ให้ประโยชน์อืน่

ให้ประโยชน์ ไม่ให้ประโยชน์

ชอบด้วยกฎหมาย

ค าส่ังทางปกครอง

  

  
Your company slogan 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ผิดพลาดรา้ยแรง =  

เน้ือหาของค าสัง่ปฏิเสธสิทธิไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (มติคณะรฐัมนตรี) 
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Your company slogan 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) หากผ ูท้ าค าสัง่เห็นเอง แลว้ตอ้งการเพิกถอนในชัน้เจา้หนา้ท่ี 

อาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัฯ มาตรา ๕๐ 

“ค าสัง่ทางปกครองที่ไมช่อบดว้ยกฎหมายอาจถกูเพิกถอนทั้งหมด 

หรือบางส่วน โดยจะใหม้ผีลยอ้นหลังหรือไมย่อ้นหลัง 

หรือมผีลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึง่ตามที่ก าหนดได”้ 

(๒) หากพบในชัน้พิจารณาอทุธรณ ์แลว้ตอ้งการเพิกถอนในชัน้พิจารณาอทุธรณ ์

อาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัฯ มาตรา ๔๖ 

“ในการพิจารณาอทุธรณ ์ใหเ้จา้หนา้ที่พิจารณาทบทวนค าสัง่ทางปกครองไดไ้มว่่าจะเป็นปัญหาขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย  

หรือความเหมาะสมของการท าค าสัง่ทางปกครอง และอาจมคี าสัง่เพิกถอนค าสัง่ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลง 

ค าสัง่นัน้ไปในทางใด ทั้งนี ้ไมว่่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชด้ลุพินจิแทนในเรื่องความเหมาะสมของการ 

ท าค าสัง่ทางปกครองหรือมขีอ้ก าหนดเป็นเงือ่นไขอยา่งไรก็ได”้ 

Your company slogan 

    การเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กรณีท่ี ๑ เขามีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั  

แต่ดนัไปปฏิเสธสิทธิของเขา 

กรณีท่ี ๒ เขาไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั 

ปฏิเสธสิทธิไปแลว้  

แต่ใหเ้หตผุลผิดไปแบบรบัไม่ได ้(น่าเกลียด) 

กรณีท่ี ๓ เขาไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะไดร้บั 

แต่คืนเงินใหเ้ขาไปแลว้ 
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Your company slogan 

   บทสรปุของการแกไ้ขหรือเพิกถอนค าสัง่ปฏิเสธสิทธิฯ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กรณีท่ี ๑ ไม่ท าตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย ต่อมา 

อยากแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

กรณีท่ี ๒ ออกค าสัง่ไปโดย

ผิดพลาดหรอืผิดหลงเล็กนอ้ย 

วิ.ปฏิบติั  

ม. ๔๑ 

วิ.ปฏิบติั  

ม. ๔๓ 

กรณีท่ี ๑ เขามีสิทธิ  

แต่ดนัไปปฏิเสธสิทธิเขา 

กรณีท่ี ๒ เขาไม่มีสิทธิ  

ปฏิเสธสิทธิแลว้  

แต่เหตผุลผิด 

ในชัน้เจา้หนา้ท่ี 

 

วิ.ปฏิบติั ม. ๕๐ 

ในชัน้อทุธรณ ์

 

วิ.ปฏิบติั ม. ๔๖ 

Your company slogan 
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Your company slogan 

  ภาพรวมของการระงบัขอ้พิพาททางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

เจา้หนา้ท่ี ค ู่กรณี 

ขอ้พิพาททางปกครอง 

“ระงบัขอ้พิพาท” 
ในชัน้ศาล 

(Judicial Resolution) 

อทุธรณ ์

กฎหมายเฉพาะ 

กฎหมายกลาง 

ศาล 

ศาลปกครอง 

ศาลยติุธรรม 

ภายในฝ่ายปกครอง 
(Quasi-Judicial Resolution) 

Your company slogan 

  ภาพรวมของการระงบัขอ้พิพาทค าสัง่ปฏิเสธสิทธิฯ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

เจา้หนา้ท่ี ค ู่กรณี 

ค าสัง่ปฏิเสธสิทธิฯ 

“ระงบัขอ้พิพาท” 

อทุธรณ ์

กฎหมายเฉพาะ 

กฎหมายกลาง ศาล 

ศาลยติุธรรม 

ศาลปกครอง 

ภายในฝ่ายปกครอง 
(Quasi-Judicial Resolution) 

ในชัน้ศาล 
(Judicial Resolution) 
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Your company slogan 

   วตัถปุระสงคข์องการอทุธรณค์ าสัง่ทางปกครอง 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

protection juridique des administrés 

(๑) ใหค้วามค ุม้ครองทางกฎหมายแกป่ระชาชน 

autocontrôle de l’administration 

(๒) สง่เสริมการควบคมุตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง 

désencombrement des juridictions 

(๓) แบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

Your company slogan 

   ภาพรวมกระบวนการพิจารณาอทุธรณค์ าสัง่ปฏิเสธสิทธิ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 
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Your company slogan 

   ๑. ใครเป็นผ ูมี้สิทธิยื่นอทุธรณ ์

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

พระราชบญัญติัวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

มาตรา ๕ 

"คู่กรณ"ี หมายความว่า ผูย้ืน่ค าขอหรือผูค้ัดคา้นค าขอ ผูอ้ยูใ่นบังคับหรือจะอยูใ่นบังคับ 

ของค าสัง่ทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

เนือ่งจากสิทธิของผูน้ัน้จะถกูกระทบกระเทือนจากผลของค าสัง่ทางปกครอง 

๑.๑ ตวัผูท่ี้ถกูปฏิเสธสิทธิเอง 

๑.๒ ทายาทของผูใ้ชสิ้ทธิ กรณีสิทธิเป็นมรดก 

ตามมาตรา ๒๔ โดยการแตง่ตัง้ใหบ้คุคล 

ซ่ึงบรรลนุติภิาวะกระท าการแทนตน 

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได ้

Your company slogan 

    ๒. ค าอทุธรณต์อ้งท าอยา่งไร ? 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ขอ้กฎหมาย 

ขอ้โตแ้ยง้ 

ขอ้เท็จจริง 
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Your company slogan 

   ๓. ยื่นอทุธรณต่์อใคร ? 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ท าค าสัง่ 

ยืน่อทุธรณ ์สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

ผอ.ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอ้ทุธรณ ์

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตนไดร้บัแจง้ค าสัง่

 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ไดร้บัแจง้ค าสัง่ 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ย่ืนค าอทุธรณ ์

NOTE !!! 

 เร่ิมนบัเมื่อไดแ้จง้รับค าสัง่ ... ไม่นบัวนัแรกเพราะไม่เต็มวนั  

 วนัสดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุตอ้งนบัวนัท างานถัดจากวนัหยดุเป็นวนัสิ้นสดุระยะเวลาอทุธรณ์ 

 วนัทีไ่ดร้ับแจง้อทุธรณต์รงกบัวนัหยดุ ระยะเวลา ๑๕ วนัจะเร่ิมนบัหรือไม่  

      (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุ ที ่๔๗๖/๒๕๕๓) 
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

เม่ือไดย้ื่นค าอทุธรณแ์ลว้  

จะมีผลเป็นค าอทุธรณท่ี์สมบรูณเ์ม่ือใด 

 ไปถึงเจา้หนา้ที่  

 หนว่ยงานลงทะเบียนรบัหนงัสืออทุธรณไ์ว ้      

      ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

หากยืน่อทุธรณท์างไปรษณียภ์ายใน ๑๕ วนั  

แต่ปรากฏวา่ไปรษณียส์ง่ค าอทุธรณไ์ปถึงเจา้หนา้ท่ี

เม่ือเกิน ๑๕ วนัแลว้ ผลจะเป็นอยา่งไร 

 ๑๐ ส.ค. ๕๙ ๒๓ ส.ค. ๕๙ ๒๖ ส.ค. ๕๙ 

ไดร้บัแจง้ 

ค าสัง่ 

สง่อทุธรณ ์

ทางไปรษณีย ์

เจา้หนา้ที่ 

ลงทะเบียนรบั 

คกก. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ศาลปกครอง 
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

หากยืน่อทุธรณเ์กินก าหนด 

 จะเกิดผลอยา่งไร 

ไดร้บัแจง้ค าสัง่ ย่ืนค าอทุธรณ ์

เกิน ๑๕ วนั 

 เจา้หนา้ท่ีไมมี่อ านาจรบัค าอทุธรณไ์วพิ้จารณา 

 มีค าสัง่ไม่รบัอทุธรณไ์วพิ้จารณาสามารถอทุธรณไ์ด ้

 ผ ูอ้ทุธรณเ์สยีสทิธิท่ีจะฟ้องรอ้งต่อศาล 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ระยะเวลาในการยืน่อทุธรณส์ิ้นสดุลงแลว้  

สามารถขยายออกไปไดห้รือไม่ 

(๑) โดยผลของกฎหมาย (ม. ๔๐) 

 ไม่ไดแ้จง้สิทธิอทุธรณ ์ระยะเวลาขยายไปเป็นหนึง่ปี 

 หากแจง้สิทธิใหม่ ระยะเวลาก็จะเร่ิมนบัใหม ่(ไม่ใชห่นึง่ปี) 

(๒) ตามค ารอ้งขอ (ม. ๖๖) 

 พฤตกิารณท์ี่จ าเป็นอนัมไิดเ้กดิขึน้จากความผดิของผูน้ัน้ 

 มีค าขอขยายระยะเวลาอย่างชา้ที่สดุภายในสิบหา้วนั   

นบัแตว่นัที่พฤตกิารณน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง 
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 

 

 

๑.๑ เจา้หนา้ที่ผูท้ าค าสัง่

(พิจารณาเบ้ืองตน้) 

๑.๒ คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง

การอทุธรณค์ าสัง่ทางปกครอง 

(พิจารณาใหค้วามเห็น) 

๑.๓ อธิบดกีรมสรรพสามิต 

(พิจารณาวินจิฉัย) 

ปลดักระทรวงการคลงั 

(พิจารณาวินจิฉัย) 

๑ 

๒ 

๓. ภาคผนวก ๑ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการทำคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์/๒. กฎกระทรวง ฉ.๔-.pdf
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

 

 

 

๑.๑ เจา้หนา้ที่ผูท้ าค าสัง่

(พิจารณาเบ้ืองตน้) 

๑.๒ คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง

การอทุธรณค์ าสัง่ทางปกครอง 

(พิจารณาใหค้วามเห็น) 

๑.๓ อธิบดีกรมสรรพสามิต 

(พิจารณาวินจิฉัย) 

๑ 

Your company slogan 

ปลดักระทรวงการคลงั 

(พิจารณาวินจิฉยั) 
๒ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

กฎกระทรวงว่าดว้ยกล ุม่ภารกจิ  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. ภาคผนวก ๑ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการทำคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์/๖. ว  ๙๐๖-.pdf
๓. ภาคผนวก ๑ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการทำคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์/๖. ว  ๙๐๖-.pdf
๓. ภาคผนวก ๑ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการทำคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์/๔. คำสั่งกรมฯ ๑๒๘-๒๕๕๔-.pdf
๓. ภาคผนวก ๑ ข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการทำคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์/๓. กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ-.pdf
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ส ำนวนกำรพิจำรณำอุทธรณ์ที่ได้รับจำกส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ส ำนวนกำรพิจำรณำอุทธรณ์ที่ผ่ำนกำรจัดท ำโดยสว่นอุทธรณ์ 

../๔. สำนวนอุทธรณ์ - รถยนต์คันแรก/๑. นายประพนธ์ สถิรพัฒนกุล/๒. บันทึกเสนอความเห็นเข้าคณะกรรมการฯ/เอกสารแนบ ๒/เอกสารแนบ ๒.๓ พิจารณาเบื้องต้น.pdf
../๔. สำนวนอุทธรณ์ - รถยนต์คันแรก/๑๐. นางสาวนันทพร อารยะสกุลวงศ์/๘. บันทึกสำนวนความเห็น/๑) บันทึกนำเสนอความเห็น (นันทพร).pdf
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Your company slogan 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
กำรอุทธรณค์ ำสัง่ทำงปกครอง 

Your company slogan 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
กำรอุทธรณค์ ำสัง่ทำงปกครอง 
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Your company slogan 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
กำรอุทธรณค์ ำสัง่ทำงปกครอง 

Your company slogan 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
กำรอุทธรณค์ ำสัง่ทำงปกครอง 
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Your company slogan 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
กำรอุทธรณค์ ำสัง่ทำงปกครอง 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

๓๐ วนั 

๓๐ วนั  
+   

๓๐ วนั 

๙๐ วนั 
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ใหต้ายสิ !!! ระยะเวลาในการพิจารณาอทุธรณ ์

 ในชัน้ท่ีหน่ึงมีเพียง ๓๐ วนั  

 ชัน้ท่ีสอง มีเพียง ๖๐ วนั  

 มนัจะไม่นอ้ยไปเหรอ !!!  

ระยะเวลาเรง่รดั 

(délai indicatif) 

มิใช่ระยะเวลาบงัคบั 

(délai impératif) 

ตอ้งท าภายในระยะเวลา

อนัสมควร 

(délai raisonnable) 

มิฉะนัน้อาจถกูฟ้องคดีปกครอง

ในฐานละเลย/ลา่ชา้ได ้

๙๐ วนั 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

มาตรา ๔๖ 

ในการพิจารณาอทุธรณ ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีพิจารณาทบทวนค าสัง่ทางปกครองได ้

ไมว่่าจะเป็นปัญหาขอ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย หรอืความเหมาะสมของการท า 

ค าสัง่ทางปกครอง และอาจมีค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ทางปกครองเดิม 

หรอืเปลี่ยนแปลงค าสัง่นัน้ไปในทางใด  

ทัง้น้ี ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระหรอืลดภาระหรอืใชด้ลุพินิจแทนในเรือ่งความ

เหมาะสมของการท าค าสัง่ทางปกครองหรอืมีขอ้ก าหนดเป็นเง่ือนไขอยา่งไรก็ได ้

การพิจารณาอทุธรณค์ าสัง่ทางปกครอง 

ไมจ่ าเป็นตอ้งกระท าในทางท่ีเป็นผลดีตอ่ผูอ้ทุธรณเ์สมอไป (reformatio in melius)  

แตอ่าจทบทวนในทางท่ีเป็นผลรา้ยแกผู่อ้ทุธรณไ์ด ้(reformatio in peius) 
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Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

เห็นดว้ย     - ค าอทุธรณฟั์งข้ึน 

        วินิจฉยัใหเ้พิกถอนค าสัง่ 

  (สัง่การเจา้หนา้ท่ีใหเ้พิกถอน) 

ไม่เห็นดว้ย - ค าอทุธรณฟั์งไม่ข้ึน 

        วินิจฉยัใหย้กอทุธรณ ์

               (แจง้สิทธิฟ้องคดี) 

Your company slogan ... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

ขอ้กฎหมาย 

ขอ้โตแ้ยง้ 

ขอ้เท็จจริง 
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Your company slogan 

   ๙. การแจง้สิทธิฟ้องคดีและแจง้ค าสัง่ 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๑) การแจง้สิทธิฟ้องคดี 

“หากท่านประสงคจ์ะฟ้องโตแ้ยง้ค าวินิจฉยัอทุธรณน้ี์  

ใหท้ าค าฟ้องเป็นหนงัสอืยืน่ต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วนั  

นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ค าวินิจฉยั” 

พระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ + มาตรา ๕๐ 

Your company slogan 

   ๙. การแจง้สิทธิฟ้องคดีและแจง้ค าวินิจฉยั 

... โครงการสมัมนาหลกัสตูร “วิธีปฏบิติัราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนตค์นัแรก” ... 

(๒) การแจง้ค าวินิจฉยั 

มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ 

การแจง้โดยวิธีสง่ทางไปรษณียต์อบรบั 

ใหถื้อว่าไดร้บัแจง้เมื่อครบก าหนด 

เจ็ดวนันบัแต่วนัสง่ 

ส าหรบักรณีภายในประเทศ 

หรือเมื่อครบก าหนดสบิหา้วนันบัแต่วนัสง่

ส าหรบักรณีสง่ไปยงัต่างประเทศ  

น าสง่ดว้ยตนเอง 

๑ 

วาง/ปิด หนงัสือ 

๒ 

สง่ไปรษณีย ์

๓ 
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