
 

พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.๒๕๓๙ 
------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ 

เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐภสา 
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙" 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปด 
สิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
  (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
  (๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
  (๓) การพิจารณาของนายแรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
  (๔) การพิจารณาพิกากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี กองบังคับคดี และการวางทรัพย 
  (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย คณะกรรมการ 
กฤษฏีกา 
  (๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
  (๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวม 
กับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ 
  (๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  (๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 



  
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ 
เจาหนาที่ เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
  "คําสั่งทางปกครอง" หมายความวา 
  (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง 
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ 
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  "กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือบบทบัญยัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
  "คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท" หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่
มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดและหนาที่ตามกฎหมาย 
  "เจาหนาที่" หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบ 
ใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหริกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 
  "คูกรณี" หมายความวา ผูอ่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิ์ของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 
 มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

------------------- 
 มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีราชการทางปกครอง" 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการ 
 



 ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โโยแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังสมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผูนั้น
ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซ่ึงพนตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม 
 มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนงเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 
 มาตรา ๑๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะ 
กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูลและกิจการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล 
ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
  (๓) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ 
พิจารณา 
  (๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง 
คราว ตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (๖) เร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
คําสั่งทางปกครอง 

 สวนที่ ๑ 
เจาหนาที่ 

 มาตรา ๑๒ คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น 
 มาตรา ๑๓ เจาหนาที่ดังตอไปนี้จําทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
  (๑) เปนคูกรณีเอง 
  (๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
  (๓) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
  (๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
  (๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
  (๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดเปนบุคคลตามมาตรา  
๑๓ ใหเจาหนาที่ผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 
เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป 
 การยืนคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาที่อ่ืนเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูที่ถูก
คัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ 
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูคัดคานเมื่อไดช้ีแจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถาม
แลวตองออกจากที่ประชุม 
 ถาคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานในระหวางที่กรรมการผูถูก
คัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน 
 ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด 
 การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๖ ในกรณเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไม
เปนกลางเจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงใหผูบังคับ 
บัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 



 (๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานนั้น ผูนั้นจะ
ทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ 
แลวแตกรณี 
 (๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผูนั้นเปน
กรรมการอยูมีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่อง
นั้นหรือไม 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๗ การกระทําใด ๆ ของเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทาง
ปกครองที่ไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ยอมไมเสียไป เวนแต
เจาหนาที่ผูเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูถูกคัดคานหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองแลวแตกรณี
จะเห็นสมควรดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได 
 มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวน หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมี
ทางแกไขได หรือไมมีเจาหนาที่อ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้นได 
 มาตรา ๑๙ ถาปรากฎภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทาง
ปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้น
ตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจหนาที่ 
 มาตรา ๒๐ ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ใหหมายความ 
รวมถึง ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจาหนาที่ที่ไมมี
ผูบังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นเปนรัฐมนตรี 

สวนที่ ๒ 
คูกรณี 

 มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง
ไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
 มาตรา ๒๒ ผูมีความสมารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได จะตองเปน 
  (๑) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
  (๒) ผูซ่ึงมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได 
แมผูนั้นยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  (๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี 
  (๔) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



 มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฎตัวตอเจาหนาที่ คูกรณีมีสิทธินํา
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได 
 การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแต
คูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น 
 มาตรา ๒๔ คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได ในการนี้เจาหนาที่จะ
ดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผูนั้นมีหนาที่โดยตรงที่จะตองทํา
การนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย 
 หากปรากฎวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอหรือ
มีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา 
 การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือการที่ความสามารถ
หรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณีหรือคูกรณีจะถอน
การแตงตั้งดังกลาว 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเหินหาสิบคนหรือมรคูกรณีเกินหาสิบคน
ยื่นคําขอที่มีความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคล
ดังกลาว หรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูที่ถูกระบุช่ือดังกลาวเปนตัวแทนรวมของ
คูกรณีเหลานั้น 
 ในกรณีที่มีคูกรณีหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไมมีการกําหนดให
บุคคลเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลที่คูกรณีฝายขางมาก
เห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา 
 คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเมื่อใดก็ไดแตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาที่
ทราบและดําเนินการใด ๆ  ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง 
 ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเมื่อใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาที่ทราบกับตอง
แจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย 

สวนที่ ๓ 
การพิจารณา 

 มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่มําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดคําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่
เจาหนาที่กําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น 
เวนแตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันที่ไดยื่นเอกสาร
ฉบับที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศเปนวันที่เจาหนาที่ไดเอกสารดังกลาว 
 การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 มาตรา ๒๗ ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบ
ตามความจําเปนแกกรณี 
 ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิด
จากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี  ใหเจาหนาที่แนะนําใหคูกรณีแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง 
 มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 
 มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จริงในการนี้ 
ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
  (๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือ 
พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน 
ฟุมเฟอย หรือเพื่อประวิงเวลา 
  (๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
  (๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
  (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
 คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่พยานหลักฐานที่ตน
ทราบแกเจาหนาที่ 
 พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมี
โอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหนึ่งมีใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปน
อยางอื่น 
  (๑)  เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (๒) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทางปกครอง 
ตองลาชาออกไป 
  (๓) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
  (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 

(๕) เมื่อเปนมาตการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หามมิใหเจาหนาที่ใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอ 

ประโยชนสาธารณะ 
 มาตรา ๓๑ คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิ 



ของตนเองได แตถายังไมไดทําคําสั่งปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคํา
วินิจฉัย 
 การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๒ เจาหนาที่ไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณีที่ตองรักษา
ไวเปนความลับ 
 มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความประหยัดและความมี 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อให
เจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกันกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 
 ในกรณีที่การดําเนินงานในเรื่องใดจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาที่มากกวารายหยึ่ง เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองประสานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานในเรื่องนั้น 

สวนที่ ๔ 
รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง 

 มาตรา ๓๔ คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแแบบ 
อ่ืนก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได 
 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นขอรองและการรองขอ
ไดกระทําโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยัน
คําสั่งนั้นเปนหนังสือ 
 มาตรา ๓๖ คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือน และปที่ทําคําสั่ง ช่ือ 
และตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งมีลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้น 
 มาตรา ๓๗ คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัด
ใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 
  (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
  (๒)ขอกฎหมายที่อางถึง 
  (๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่ง
ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
  (๒) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําเปนตองระบุ     
  (๓) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ 
  (๔) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองใหเหตุผลเปน 
ลายลักษณอักษรในเวลาอันควร หากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ 
 มาตรา ๓๘ การออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาที่อาจกําหนดเลื่อนไขใด ๆ ไดเทาที่จําเปนเพื่อให 



บรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลยพินิจเปนอยางอื่น 
 การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังตอไปนี้ตาม
ความเหมาะสมแกกรณีดวย 
  (๑) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เร่ิมมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
  (๒) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นอยูกับ
เหตุการณ 
ในอนาคตที่ไมแนนอน 
  (๓) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 
  (๔) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่ 
หรือยอมรับภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว 
 มาตรา ๔๐ คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณโตแยง 
การยื่นอุทธรณหรือคําโตแยง และระยเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย 
 ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง 
เร่ิมนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมี
ระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง 
 มาตรา ๔๑ คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ไมเปน
เหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 
  (๑) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่จะดําเนินการเอง 
ไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําข ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนนั้นแลว 
  (๒) คําสั่งทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถาไดมีการจัดใหมี 
เหตุผลดังกลาวในภายหลัง 
  (๓) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟง 
ใหสมบูรณในภายหลัง 
  (๔) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อ่ืนใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาที่นั้นไดให 
ความเห็นชอบในภายหลัง 
 เมื่อมีการดําเนินตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว และเจาหนาที่ผูมีคําสั่งทางปกครอง 
ประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิมใหเจาหนาที่ผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือ 
แนบไวกับคําสั่งเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย 
 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔)จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที่ 
๕ 
ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตอง
กอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทาง
ปกครองนั้น 
 มาตรา ๔๒ คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยื่นตอบุคคลตั้งแตที่ผูนั้นไดรับแจงเเปนตนไป 



 คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงในเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุ
อ่ืน 
 เมื่อคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูซ่ึงครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด 
ที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยูของ
คําสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนสิ่งนั้นหรือใหนําสิ่งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาใหเจาหนาที่
จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได 
 มาตรา ๔๓ คําสั่งทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอยนั้น เจาหนาที่อาจแกไข
เพิ่มเติมไดเสมอ 
 ในการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบตามควรแกกรณี  
ในการนี้เจาหนาที่อาจเรียกใหผูที่เกี่ยวของจัดสงคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่ไดจัดทําขึ้น
เนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพื่อการแกไขเพิ่มเติมได 

สวนที่ ๕ 
การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

 มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไม
มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
นั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 
  คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางถึง
ประกอบดวย 
 การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการ 
บังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๔๕ ใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไม 
ชักชา แตตองไมเกินสามสิบหานับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 
 ถาเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรง
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งใหผูมีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไม
อาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณ
ทราบกอนครบกําหนดดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันแต
วันที่ครบกําหนดดังกลาว 
 เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองไดไมวาเปน
ปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไมวาเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือ



ใชดุลยพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง  หรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไร
ก็ได 
 มาตรา ๔๗ การใดมีกฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาที่ซ่ึงเปนคณะกรรมการ ขอบเขตการ
พิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาใหปฏิบัติตาม
บทบัญญัติหมวด ๒ นี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว 
 มาตรา ๔๘ คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะตองขึ้นตามกฎหมาย
หรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น แตถา
คณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท สิทธิการอุทรธรณและกําหนดเวลาอุทธรณให
เปนไปตามที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สวนที่ ๖ 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
 มาตรา ๔๙ เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตาม
หลักเกณฑในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือให
โตแยงตามกฎกมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม 
 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะที่เปนการใชประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแต
ไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคําสั่งทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะการแสดง
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งการบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการให
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดมิชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา ๕๐ คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยจะให
มีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไว แตถาคําสั่งนั้น
เปนคําสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา 
๕๒ 
 มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน หรือให
ทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคง
อยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 
 ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะไดรับความคุมครองตกเมื่อผูรับคําสั่งทางปกครองไดใช
ประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือไดดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไปแลว โดยไมอาจแกไขเปบี่ยน
แปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูนั้นตองเสียหายเกินควรแกกรณี 
 ในกรณีดังตอไปนี้ ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได 
  (๑) ผูนั้นไดแสดงขีดความแนเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือขมขู  
หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 
  (๒) ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 
  (๓) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่งทาง 



ปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 ในกรณีที่เพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ผูรับคําสั่งทาง
ปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดย
อนุโลม โดยถาเมื่อใดผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือ
ควรไดรูเชนนั้นหากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริต ตั้งแตเวลา
นั้นเปนตนไป และในกรณีตามวรรคสาม ผูนั้นตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดรับไป
เต็มจํานวน 
 มาตรา ๕๒ คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองไดและใหนํา
ความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
 คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูนั้นอาจไดรับหากคําสั่งทาง
ปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน 
 มาตรา ๕๓ คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได เวนแตเปนกรณีที่คงตองทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกัน
นั้นอีก หรือเปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของ
บุคคลภายนอกประกอบดวย 
 คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิก
ถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามที่กําหดนไดเฉพาะเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง 
ปกครองนั้น 
  (๒) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติ แตไมมีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่กําหนด 
  (๓) ขอเท็จจริงและพฤิการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนนี้ใน 
ขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 
  (๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทบาทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง 
ปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาที่ผูรับ
ประโยชนยังไมไดประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาว และหากไมเพิกถอน
จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 
  (๕) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาะารณะหรือตอประชาชนอัน
จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 



 ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) ผูไดรับ
ประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทาง
ปกครองได และใหนํามาตรา ๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจ
แบงแยกได อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
คําสั่ง 
ทางปกครอง  
  (๒) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม 
เงื่อนไขของคําสั่งทางปกครอง 
 ทั้งนี้  ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่ ๗ 
การขิพิจารณาใหม 

 มาตรา ๕๔ เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่ 
พนกําหนดอุทธรณตามสวนที่ ๕ ไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน 
สาระสําคัญ 
  (๒) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน 
กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 
  (๓) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
  (๔) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมาขอ 
เท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี 
 การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุ
นั้น 
ในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น 
 การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอให 
พิจารณาใหมได 

สวนที่ ๘ 
การบังคับทางปกครอง 

 มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปน 
อยางอื่น 
 มาตรา ๕๖ เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจหนาที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทาง 



ปกครอง เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้  เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับ
ไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความ
ถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว 
 มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดย
ถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ด
วัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรือายัดทรัพยสิน
ของผูนั้นและขายทอดตลอดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 
 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพงโดยอนุโลมสวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรือายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๘ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทาง
ปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม   เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผู 
อยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มเติมในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของ
คาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ 
  (๒) มีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหมื่น 
บาทตอวัน 
 เจาหนาที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับกรณีใด ใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญาหรือมิไดเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมามาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทกอนก็ได แตทั้งนี้ตองกระทําโดย
สมควรแกเหตุผลและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน 
 มาตรา ๕๙ กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจาหนาที่จะตองมีคําเตือนเปน 
หนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแก
กรณีคําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองก็ได 
 คําเตือนนั้นจะตองระบุ 
  (๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการใน 
คราวเดียวกันไมได 
  (๒) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระ 
ทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครองแลวแตกรณี 
 การกําหนดคาใชจายในคําเตือน ไมเปนการตัดสิทธิ์ที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มขึ้น หากจะตองเสีย
คาใชจายจริงมากกวาที่ไดกําหนดไว 
 มาตรา ๖๐ เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไวในคําเตือนตามมาตรา 
๕๙การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฎวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค  



 ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาหนาที่อาจใชกําลัง
เขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุในกรณี
จําเปนเจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได 
 มาตรา ๖๑ ในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๕๗  
 มาตรา ๖๒ ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับทางปกครอง 
นั้นได การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง 
 มาตรา ๖๓ ถาบทกฎหมายไดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว แตเจาหนาที่
เห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจาหนาที่จะใชมาตรการ
บังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนได 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาและอายุความ 

 มาตรา ๖๔ กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขา
ดวย เวนแตจะไดเร่ิมการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่ 
 ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนับวัน
ส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการทํางานสําหรับเจาหนาที่ 
 ในกรณีที่บุคคลใดตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดย
คําสั่งของเจาหนาที่ ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือวันหยุดตามประเพณีของ
บุคคลผูรับคําสั่ง ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมายหรือ
เจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาที่อาจมีการขยายอีกได และถาระยะเวลานั้น
ไดส้ินสุดลงแลวเจาหนาที่อาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกัน ถาการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิม
จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมที่จะสิ้นสุดลงตามนั้น 
 มาตรา ๖๖ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
กฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนาที่อาจ
ขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งนี้ ตองยื่นคําขอภายในสิบหา
วันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดส้ินสุดลง 
 มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนที่ ๕ ของหมวด ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
หรือมีการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวา
ดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหวินิจฉัยช้ีขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวา
การพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือทิ้งคําขอใหถือวา
อายุความเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย 

 
 
 



 
หมวด ๔ 
การแจง 

 มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับกับการแจงซึ่งไมอาจกระทําโดยวาจาหรือเปน 
หนังสือไดหรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจงไวเปนอยางอื่น 
 ในกรณีคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ใหมีผลเมื่อไดแจง 
 มาตรา ๖๙ การแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่เจาหนาที่ตองแจงใหผูที่
เกี่ยวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือ 
 การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นก็ใหถือวาไดรับ
แจงตั้งแตในขณะที่ไปถึง 
 ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการใหที่อยูไวกับเจาหนาที่แลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาวใหถือวาเปน
การแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว 
 มาตรา ๗๐ การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสงไม
พบผูรับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผูนั้น
ไมยอมรับ หากไไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอเจาพนักงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว 
 มาตรา ๗๑ การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันสงกําลังสําหรับกรณีในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 
 มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผูรับเกินหาสิบคนเจาหนาที่จะแจงใหทราบตั้งแตเร่ิมดําเนินการในเรื่องนั้น
วา การแจงตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ที่ทําการของเจาหนาที่และที่วาการอําเภอที่
ผูรับตามภูมิลําเนาก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธี
ดังกลาว 
 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนาแตไมมีผูรับเกิน
หนึ่งรอยคน การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพที่ซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินนั้นก็
ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว 
 มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งทางปกครองจะใชวิธีสงทางเครื่องโทรสารก็
ได แตตองมีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมก็เปนสื่อในการสงโทรสารนั้นและ
ตองจัดทําคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ใหแกผูรับในทันทีที่อาจกระทําได ในกรณี
นี้ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฎในหลักฐานของหนวยงานผู
จัดบริการโทรคมนาคมดังกลาว เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากนั้น 

 
 
 



 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาปกครอง 
 มาตรา ๗๕ การแตงตั้งกรรมการในลักษณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล 
 มาตรา ๗๖ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เววนแตเปนความผิดลหุโทษหรือ 
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๖) มีเหตุตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน 
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผู
ซ่ึงตอบแทน 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 มาตรา ๗๘ ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ การใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพนจาก 
ตําแหนงกอนครบวาระจะกระทํามิได เวนแตกรณีมีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอเจาหนาที่หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอยางรายแรง 
 มาตรา ๗๙ ภายใตบังคับมาตรา๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมา 
ประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎหรือคําสั่งที่จัดใหมี
คณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเรื่องใดถาตองเล่ือนมาเพราะไมครบ 
องคประชุม ถาเปนการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท หากไดมีการนัด
ประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมที่เล่ือนมา แลการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหถือวาเปนองคประชุม แตทั้งนี้ตองระบุความ
ประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือนัดประชุมดวย 
 มาตรา ๘๐ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด การนัดประชุมตองทํา
เปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบ
การบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําเปนหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 
 บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการจะนัด
ประชุมเปนอยางอื่นก็ได 
  



 
มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบรอยในการ

ประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได 
 ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการทํา
หนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน 
 ในกรณีประธานกรรมการมีหนาที่ตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุมใหนําความ
ในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 เร่ืองใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็นเปน
อยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
 มาตรา ๘๓ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 
 ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถา
กรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความแยงนั้นไวดวย 
 มาตรา ๘๔ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตองมีลายช่ือของกรรมการที่วินิจฉัยเร่ือง
นั้น 
 ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได 

 
บทเฉพาะกาล 

------------------- 
 มาตรา ๘๕ ใหถือวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวย 
งานของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๒ เปนระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๘๖ บรรดาคําขอเพื่อใหมีคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไดรับไวกอนพระราชบัญญัตินี้ใช 
บังคับ ใหเจาหนาที่ทําการพิจารณาคําขอดังกลาวตามหลักเกณฑที่กฎหมายหรือกฎสําหรับเรื่องนั้นได
กําหนดไว 
 มาตรา ๘๗ เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ใหเปนอันยกเลิก 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                                                       บรรหาร     ศิลปอาชา 
                                                                                          นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินงานทางปกครองใน 
ปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ สําหรับ
การดําเนินงานทางปกครองขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการ
บังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยัง
เปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

------------------------------- 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 
(พ.ศ.๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

--------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรีฐมนตรีโดยเสนอแนะของคณะกรรมการวิะปฏิบัติราชการทาง
ปกครองออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย 
 (๑) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไมน่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฎใน
เอกสาร 
นั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน 
 (๒) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฎในเอกสารนั้นใน 
สถาบันการศึกษาดังกลาว 
 (๓)สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใชภาษาที่ 
ปรากฎในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ 
 (๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 
   ขอ ๒ เจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ โดยไมตองใหจัดทําคําแปลเปน 
ภาษาไทยไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
 (๑) เจาหนาที่นั้นเห็นวาตนสามารถเขาใจภาษาดังกลาวได 
 (๒) เจาหนาที่นั้นมีผูรวมงานที่มีความรูในภาษาดังกลาว 

       ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

        พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ 
                นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราช- 
บัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติใหการรับรองความถูกตองของคําแปลเปน
ภาษาไทยของเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ หรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

 
 



กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยพนสถาณภาพของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ใหคําสั่งทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) 
 (๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน 
หรือการใหพนจากตําแหนง 
 (๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลตามความรูหรือความสามารถของบุคคล 
 (๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ 
 (๔) การไมตรวจลงตราหนังสือของคนตางดาว 
 (๕) การสั่งใหเนรเทศ 

      ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๐ 

       พลเอก  ชวลิต     ยงใจยุทธ 
                นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหคําสั่งทาง 
ปกครองในบางกรณี ซ่ึงโดยสภาพไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือให
คูกรณี 
โตแยงกอนการทําคําสั่งทางปกครอง เปนคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไมตองแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง
หรือโตแยงกอนการทําคําสั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธี 
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ไดกําหนดใหการกําหนดคําสั่งทางปกครองดังกลาวตองกระทํา
โดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

 
 
 



 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับนี้ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 "เอกสาร" ใหหมายความรวมถึงสิ่งที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล รูป ตัวเลข 
หรือส่ิงใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไม
วาจะไดจัดทําไวในรูปของหนังสือ แฟม รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ
หรือเสียงการบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฎได และวัตถุใด ๆ 
บรรดาที่ใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง 
 ขอ ๒ คูกรณีที่ประสงคขอเขาตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิ
ของตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทําคําขอดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวย
ตนเองตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนันสังกัดหรือโดยสงทางไปรษณีย โดยระบุเอกสาร
หรือลักษณะของเอกสารที่ตองการจะตรวจดู 
  ในกรณีมีคําขอดวยวาจาหรือมีคําขอเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเองใหเจาหนาที่พิจารณาให
คูกรณีไดตรวจดูเอกสารในขณะนั้น แตถาเจาหนาที่ไมพรอมที่จะไดตรวจดูในขณะนั้นไดหรือเปนกรณีมีคํา
ขอเปนหนังสือโดยสงทางไปรษณีย ใหเจาหนาที่พิจารณาและแจงกําหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะให
ตรวจดูเอกสารใหคูกรณีทราบ 
 ขอ ๓ ในการตรวจดูเอกสาร ใหเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกการตรวจดูตามความเหมาะสม 
และตองระมัดระวังมิใหเอกสารชํารุด เสียหายหรือสูญหาย 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอาจวางแนว
ปฏิบัติที่สมควรในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร 
 ขอ ๔ ในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร คูกรณีผูยื่อนคําขอไมตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อการดังกลาว 
 ในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสารใด ถาตองมีคาใชจายเกินกวาการใหตรวจดูตามปกติ ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เขาหนาที่ผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่เห็นสมควร 
 การกําหนดคาธรรมเนียมตามวรรคสอง ใหคํานึงถึงคาใชจายจริงที่ตองเสียในการตรวจดูเอกสาร 
ตลอดจนคาใชจายอื่นเกี่ยวกับสํานักงานและบุคคลากรของหนวยงานของรัฐแหงนั้นประกอบดวย  แตไมสูง
กวาอัตราในตลาดหากใหเอกชนจัดทํา แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็ได 
 ขอ ๕ ถาคูกรณีตองการสําเนาเอกสารใด ใหเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการใหตามความเหมาะสม 



 
 
โดยจะตองระมัดระวังมิใหตนแบับเอกสารชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอาจวางแนว 
ปฏิบัติที่สมควรในการจัดทําสําเนาเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร 
 ในการจัดทําสําเนาเอกสาร ใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดเรียกคาใชจายในอัตราที่
เห็นสมควร แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาใชจายก็ได และใหนําความในขอ ๔ วรรคสาม มา
บังคับใชโดยอนุโลม 
 

      ใหหไว  ณ   วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๐ 

                     พลเอก  ชวลิต     ยงใจยุทธ 
                   นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในการพิจารณาทางปกครองของ
เจาหนาที่จะตองใหโอกาสแกคูกรณีผูมีสวนไดเสียไดโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักลาง
ขออางหรือขอเถียง พรอมทั้งแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาทําคําสั่งทางปกครองอันเปนการ
ปองกันสิทธิของคูกรณี หากคูกรณีไมไดรับทราบขอเห็นจรองหรือพยานหลักฐานที่จะใชเปนพื้นฐานในการ
พิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่แลว คูกรณียอมไมอาจจะรูไดวาตนมีประสิทธิประการใด และควร
ปองกันสิทธิของตนอยางไร ซ่ึงมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
ที่ใหสิทธิแกคูกรณีในการขอตรวจดูเอกสารที่จําเปน เพื่อจะดําเนินการโตแยงหรือช้ีแจง หรือปองกันสิทธิ
ของตนได โดยกําหนดใหการตรวจดูเอกสาร คใชจายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดทําสําเนาเอกสารให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เวนแตเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นเปน
กรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎหระ
ทรวงนี้ 
  
 
 

 
 
 



 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.๒๕๓๙ 
------------------------- 

 อาศัยตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ คําสั่งทางปกครองไมรวมถึง 
 (๑) คําสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณที่ไดดําเนินการตามขอ ๒ 
 (๒) คําสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณตามขั้นตอนที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการ
เฉพาะ 
 ขอ ๒ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งไมเห็นดวยกับคํา 
อุทธรณ ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของ 
สวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน 
 (๒) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา หัวหนาสวน 
ราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๙ หรือ
หัวหนาสวนราชการประจําเขต แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของ
สวนราชการนั้น 
 (๓) อธิบดีหริหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผูอยู
ใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ซ่ึงดํารงตําแหนงสูงกวานั้น 
 (๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารง
ตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา 
 (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวน 
ราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง 
 (๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหหนงเลขาธิการวุฒิสภา 
 (๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสภา 
ผูแทนราษฎร 
 (๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  
นายอําเภอ เจาหนาที่ของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาที่ของสวนราชการของอําเภอ หรือเจาหนาที่ของ
สภาตําบล เวนแตกรณีที่กําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓) 



  
 

(๙) ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 (๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถ่ิน หรือคณะผูบริหาร 
ทองถ่ิน 
 (๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูวาราชการกรุงเทพ 
มหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด หรือในฐานะราชการสวน
ภูมิภาค 
 (๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง
ปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 (๑๓) เจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนด  
ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดังกลาว 
 (๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแตกรณีในกรณีที่ผูทํา 
คําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่อ่ืนนอกจากที่กําหนดไวขางตน 
 (๑๕) เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูซ่ึงไมมีผูบังคับ 
บัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 
 
      ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๐ 
       พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ 
        นายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่หลักการของพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ประสงคใหมีการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทาง
ปกครอง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไดเพียงหนึ่งขึ้น กอนที่จะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรที่มีอํานาจหรือ
พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ทั้งนี้ เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแกไขหรือทบทวนคําสั่งทง
ปกครองใหถูกตอง และเปดโอกาสใหประชาชนไดรับความเปนธรรม กอนที่จะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรที่
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกลาวดวย และโดยที่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังกลาว ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

--------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ใหคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยทางเสียง แสงหรือสัญญาณที่สามารถทําใหรับรูถึงคําสั่ง
ทางปกครองนั้นไดทันที เปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลเมื่อไดแจง 
 
     ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๙ 
      พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
            นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยทั่วไปตองแจงคําสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ อาจกระทําดวยวาจาหรือหนังสือ แตมีคําสั่ง
ทางปกครองบางประเภทที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ซ่ึงตองมีผลทันทีและโดยที่
มาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหมีผลเมื่อไดแจง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําแนะนําของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ท่ี ๑/๒๕๔๐ 
เร่ือง หลักเกณฑการแจงสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง 

------------------- 
 
 ดวยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นวา เมื่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มีผลบังคับใช (ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐) การแจงคําสั่งทาง
ปกครองใหแกบุคคลที่เกี่ยวของจะมีหลักเกณฑบางประการที่แตกตางไปจากที่เคยเปนมา กลาวคือการแจง
คําสั่งทางปกครองจะตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ที่กําหนดวา คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทาง
ปกครองตองแจงใหผูรับคําสั่งทราบถึงรายละเอียดและระยเวลาในการยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาว
ดวย  ในกรณีที่เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองนี้ไดแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการอุทธรณหรือ
โตแยงไวในคําสั่งและไมมีการแจงการใชสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงใหมภายหลัง ระยะเวลาในการ
อุทธรณหรือโตแยงจะขยายออกไปเปนหนึ่งป ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับคําสั่งทางปกครองและจะสงผลใหทาง
ราชการตองผูกพันในการพิจารณาอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครองนานขึ้นกวาที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 
ไดบัญญัติไว 
 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นวาการแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการ 
ใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครองแกคูกรณีเปนเรื่องที่มีความสําคัญเพราะเปนการคุมครองสิทธิ
ของคูกรณีผูรับคําสั่ง สมควรแนะนําใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองปฏิบัติใหครบถวนถูกตองตาม
ขอกําหนดที่บัญญัติไว ในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดในการแจงสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง 
  (๑) ระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่งในกรณีเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจ 
อุทธรณหรือไดแยงตอไปได 
  (๒) ระบุยื่นคําขออุทธรณหรือคําโตแยง ประกอบดวย บุคคลผูรับคําอุทธรณหรือคํา
โตแยง 
สถานที่ยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง เงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญในการอุทธรณหรือโตแยงในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดไว 
  (๓) ระบุระยะเวลาสําหรับการยื่นอุทธรณหรือโตแยง 
 ตัวอยางเชน ใชขอความวา "ถาหากทานประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือ 
โตแยงคําสั่งดังกลาวตอ………(๑)……..ภายใน……….(๒)…….วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่งนี้" 
หมายเหตุ (๑) ใหระบุ บุคคล คณะบุคคล หรือเจาหนาที่ผูรับอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
      (๒) ใหระบุระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ 
 ๒. กรณีที่ตองแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครองที่ทําเปน 



 
 
หนังสือ อาจแยกเปนกรณีไดดังนี้ 
  (ก) ในกรณีมีกฎหมายเฉพาะเรื่องกําหนดระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไว เชน  
การยื่นอุทธรณ ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
  มาตรา ๔๐ คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณ 
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาว 
ไวดวย 
 ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่ม
นับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีกาารแจงใหมและระยะเวลาดังกลาว มี
ระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง 
 "มาตรา ๔๘ ผูรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ 
รัฐมนตรี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
  ฯลฯ     ฯลฯ 
   ในกรณีนี้ใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองแจงรายละเอียดและระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน 
กฎหมายดังกลาว 
  (ข) ในกรณีไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไว ใหเจา 
หนาที่ผูออกคําสั่งแจงใหผูรับคําสั่งยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งตอเจาหนาที่ผูออกคําสั่งภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามที่กําหนดไวในมาตรา๔๔(๒) ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  
พ.ศ.๒๕๓๙ เชน มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
  "มาตรา ๒๑ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําผิดตามมาตรา ๑๖ ออกจากเขต 
อุทยานแหงชาติหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ" 
 ๓. กรณีคําสั่งทางปกครองที่ไมอยูในบังคับที่ตองแจงใหคูกรณีทราบถึงการใชสิทธิอุทธรณหรือ 
โตแยงตามมาตรา ๔๐(๓)  
 คําสั่งดวยวาจาโดยสภาพไมสามารถแจงรายละเอียดและระยะเวลาใหใชสิทธิอุทธรณได ถาผูรับ 
คําสั่งรองขอโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยัน
คําสั่งนั้นเปนหนังสือตามมาตรา๓๕(๔) และในคําสั่งยืนยันเปนหนังสือดังกลาวเจาหนาที่จะตองแจง
รายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณหรือโตแยงไวในหนังสือนั้นดวยโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ระบุไวในขอ (ก) หรือ (ข) กลาวคือ ถามีกฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาในการใชสิธิอุทธรณหรือ
โตแยงไวก็ใหแจงรายละเอียดและระยะเวลาตามนั้น ถากฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดระยะเวลาดังกลาวไว ก็
ใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งแจงใหผูรับคําสั่งยื่นอุทธรณหรือดตแยงคําสั่งตอเจาหนาที่ผูออกคําสั่งภายในสิบเกา
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

๔. กรณีที่ไมอยูในบังคับที่ตองแจงการใชสิทธิอุทธรณหรือโตงแยงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  



 (๒) มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยืนตอ
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 
 คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย 
 การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง 
 (๓) โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑ 

(๔) มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นรองขอและการรองขอรองขอได
กระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันที่มีคําสั่งดังกลาว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ 

โดยที่หนาที่ตองแจงสิทธิอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่งทางปกครองนี้จะใชบังคับในกรณีที่มีบม
บัญญัติแจงชัดไวในกฎหมายวาคําสั่งทางปกครองใดของเจาหนาที่ตองอุทธรณหรือโตแยงอยางไรและ
ภายในระยะเวลาเทาใดเทานั้น สวนกรณีที่กระบวนการพิจารณาของฝายปกครองสิ้นสุดลงแลว และคูกรณี
ยังไมพอใจผลคําสั่งทางปกครองนั้น คูกรณียอมมีสิทธิที่จะนําเรื่องไปรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกข หรือฟองเปนคดีตอศาลไดตอไปตามหลักการทบทวนทางกฎหมาย ซ่ึงในกรณีดังกลาว เจาหนาที่ไมอยู
ในสภาพที่จะรับพิจารณาไดวาเรื่องใดจะรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือฟองศาลไดหรือไม
และภายในระยะเวลาใดโโดยแนชัด ดังนั้น เจาหนาที่จึงไมมีหนาที่ตองแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการ
ใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ อยางไรก็ตาม 
เจาหนาที่จะแนะนําถึงสิทธที่จะนําเรื่องไปรองทกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือฟองคดีตอศาล
ตามที่เห็นสมควรก็ได 

๕. ปญหาคาบเกี่ยวในการใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
เนื่องจากหลักการในพระราชบัญญัติดังกลาวถือวาการแจงสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทาง

ปกครองเปนสวนหนึ่งของการทําคําสั่งทางปกครอง การไมแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ
หรือโตแยงจะมีผลเปนการขยายระยะเวลาการอุทธรณหรือโตแยงที่ส้ันกวาหนึ่งปออกไปเปนหนึ่งปและมีผล
ใชบังคับแกคําสั่งทางปกครองที่ออก ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป ดังนั้น คําสั่งทาง
ปกครองที่ออกกอนวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ การไมแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณหรื
อดตแยงจึงไมอยูในบังคับของมาตรา ๔๐(๕) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  
 ๖. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองที่ออกตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และเจา 
หนาที่ไมไดแจงสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่งทางปกครอง 
 บรรดาคําสั่งทางปกครองที่ออกตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เปนตนมา ถาเจาหนาที่ไมได 
แจงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณหรือโตแยงใหผูรับคําสั่งทราบ ผลทางกฎหมายจะทําให
ระยะเวลาการใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงที่ส้ันกวาหนึ่งปขยายไปเปนหนึ่งปเสมอ ฉะนั้น เจาหนาที่ควร
พิจารณาวาจะแจงคําสั่งใหมหรือไม หากเห็นเปนการสมควรก็ใหแจงคําสั่งทางปกครองไปใหมพรอมทั้ง
กําหนดระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงไปดวย เพื่อใหระยะเวลาอุทธรณเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
เฉพาะหรือตามมาตรา ๔๔(๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แลวแต



กรณี ทั้งนี้ เพื่อมิใหการใชสิทธิอุทธรณในทุกเรื่องตองขยายระยะเวลาออกไปเปนหนึ่งปอันจะทําใหการ
บริหารราชการไมตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
       (นายเฉลิมชัย  วลีนันท) 
        ประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๕) โปรดดูเชิงอรรถ ๑ 
(๖) โปรดดูเชิงอรรถ ๒ 
 


