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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป1นป2ที่ ๕๑ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว9า 
 
โดยท่ีสมควรมีกฎหมายว9าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต9าง ๆ ให-เป1นไปตามท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เว-นแต9ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใด
ไว-โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑFท่ีประกันความเป1นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม9ตํ่ากว9า
หลักเกณฑFที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ความในวรรคหน่ึงมิให-ใช-บังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณFหรือโต-แย-งท่ี
กําหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีมิให-ใช-บังคับแก9 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคFกรท่ีใช-อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ-าหน-าท่ีใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพยF 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน-า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
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(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเ ร่ืองร-องทุกขFและการสั่งการตามกฎหมายว9าด-วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๖) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายการต9างประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจ-าหน-าท่ีซึ่งปฏิบัติหน-าท่ีทางยุทธการ

ร9วมกับทหารในการปOองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคFการทางศาสนา 
การยกเว-นไม9ให-นําบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติน้ีมาใช-บังคับแก9การดําเนินกิจการ

ใดหรือกับหน9วยงานใดนอกจากท่ีกําหนดไว-ในวรรคหน่ึง ให-ตราเป1นพระราชกฤษฎีกาตามข-อเสนอของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว9า การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจ-าหน-าท่ีเพ่ือจัดให-มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว9า การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจ-าหน-าท่ีเพ่ือจัดให-มีคําสั่งทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความว9า 
(๑) การใช-อํานาจตามกฎหมายของเจ-าหน-าท่ีท่ีมีผลเป1นการสร-างนิติสัมพันธFข้ึน

ระหว9างบุคคลในอันท่ีจะก9อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต9อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน-าท่ีของบุคคล ไม9ว9าจะเป1นการถาวรหรือช่ัวคราว เช9น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณF การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต9ไม9หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความว9า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข-อบัญญัติ

ท-องถ่ิน ระเบียบ ข-อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป1นการท่ัวไป โดยไม9มุ9งหมายให-ใช-บังคับแก9
กรณีใดหรือบุคคลใดเป1นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาท” หมายความว9า คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีการจัดองคFกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหน-าท่ีตามกฎหมาย 

“เจ-าหน-าท่ี” หมายความว9า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช-อํานาจหรือ
ได-รับมอบให-ใช-อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย9างหน่ึงอย9างใดตามกฎหมาย ไม9ว9าจะ
เป1นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม9ก็ตาม 

“คู9กรณี” หมายความว9า ผู-ย่ืนคําขอหรือผู-คัดค-านคําขอ ผู-อยู9ในบังคับหรือจะอยู9ใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู-ซึ่งได-เข-ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของ
ผู-น้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๖  ให-นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให-มีอํานาจออก

กฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับได- 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๗  ให-มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” ประกอบด-วยประธานกรรมการคนหน่ึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข-าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู-ทรงคุณวุฒิอีกไม9น-อยกว9าห-าคนแต9ไม9เกินเก-าคนเป1นกรรมการ 

ให-คณะรัฐมนตรีแต9งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ โดยแต9งต้ังจาก
ผู-ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตรF รัฐประศาสนศาสตรF รัฐศาสตรF สังคมศาสตรF หรือการบริหาร
ราชการแผ9นดิน แต9ผู-น้ันต-องไม9เป1นผู-ดํารงตําแหน9งทางการเมือง 

ให-เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต9งต้ังข-าราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป1นเลขานุการและผู-ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  ให-กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังมีวาระดํารงตําแหน9งคราวละสามป2 

กรรมการซึ่งพ-นจากตําแหน9งอาจได-รับแต9งต้ังอีกได- 
ในกรณีท่ีกรรมการพ-นจากตําแหน9งตามวาระ แต9ยังมิได-แต9งต้ังกรรมการใหม9 ให-

กรรมการน้ันปฏิบัติหน-าท่ีไปพลางก9อนจนกว9าจะได-แต9งต้ังกรรมการใหม9 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพ-นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต9งต้ังพ-นจากตําแหน9งเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให-ออกหรือเม่ือมีเหตุหน่ึงเหตุใดตาม
มาตรา ๗๖ 

 
มาตรา ๑๐  ให-สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหน-าท่ีเป1นสํานักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ข-อมูลและกิจการต9าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหน-าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) สอดส9องดูแลและให-คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ-าหน-าท่ีในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ให-คําปรึกษาแก9เจ-าหน-าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ตามท่ีบุคคล

ดังกล9าวร-องขอ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกให-เจ-าหน-าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได- 
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๕) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป1น
คร้ังคราวตามความเหมาะสมแต9อย9างน-อยป2ละหน่ึงคร้ัง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองให-เป1นไปโดยมีความเป1นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๖) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
คําสั่งทางปกครอง 
   

 
ส9วนท่ี ๑ 
เจ-าหน-าท่ี 

   
 

มาตรา ๑๒  คําสั่งทางปกครองจะต-องกระทําโดยเจ-าหน-าท่ีซึ่งมีอํานาจหน-าท่ีในเร่ือง
น้ัน 

 
มาตรา ๑๓  เจ-าหน-าท่ีดังต9อไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม9ได- 
(๑) เป1นคู9กรณีเอง 
(๒) เป1นคู9หม้ันหรือคู9สมรสของคู9กรณี 
(๓) เป1นญาติของคู9กรณี คือ เป1นบุพการีหรือผู-สืบสันดานไม9ว9าช้ันใด ๆ หรือเป1นพ่ี

น-องหรือลูกพ่ีลูกน-องนับได-เพียงภายในสามช้ัน หรือเป1นญาติเก่ียวพันทางแต9งงานนับได-เพียงสองช้ัน 
(๔) เป1นหรือเคยเป1นผู-แทนโดยชอบธรรมหรือผู-พิทักษFหรือผู-แทนหรือตัวแทนของ

คู9กรณี 
(๕) เป1นเจ-าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป1นนายจ-างของคู9กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู9กรณีคัดค-านว9าเจ-าหน-าท่ีผู-ใดเป1น

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให-เจ-าหน-าท่ีผู-น้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไว-ก9อน และแจ-งให-ผู-บังคับบัญชาเหนือ
ตนข้ึนไปช้ันหน่ึงทราบ เพ่ือท่ีผู-บังคับบัญชาดังกล9าวจะได-มีคําสั่งต9อไป 

การย่ืนคําคัดค-าน การพิจารณาคําคัดค-าน และการสั่งให-เจ-าหน-าท่ีอ่ืนเข-าปฏิบัติ
หน-าท่ีแทนผู-ที่ถูกคัดค-านให-เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  เ ม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู9กรณีคัดค-านว9ากรรมการใน

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล9าว ให-ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตุคัดค-านน้ัน ในการประชุมดังกล9าวกรรมการผู-ถูกคัดค-านเม่ือได-
ช้ีแจงข-อเท็จจริงและตอบข-อซักถามแล-วต-องออกจากท่ีประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ถ-าคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู-ถูกคัดค-านในระหว9างท่ี
กรรมการผู-ถูกคัดค-านต-องออกจากท่ีประชุม ให-ถือว9าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด-วยกรรมการ
ทุกคนท่ีไม9ถูกคัดค-าน 

ถ-าท่ีประชุมมีมติให-กรรมการผู-ถูกคัดค-านปฏิบัติหน-าท่ีต9อไปด-วยคะแนนเสียงไม9น-อย
กว9าสองในสามของกรรมการท่ีไม9ถูกคัดค-าน ก็ให-กรรมการผู-น้ันปฏิบัติหน-าท่ีต9อไปได- มติดังกล9าวให-
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและให-เป1นท่ีสุด 

การย่ืนคําคัดค-านและการพิจารณาคําคัดค-านให-เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับ

เจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร-ายแรงอันอาจทํา
ให-การพิจารณาทางปกครองไม9เป1นกลาง เจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการผู-น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครอง
ในเร่ืองน้ันไม9ได- 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให-ดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ถ-าผู-น้ันเห็นเองว9าตนมีกรณีดังกล9าว ให-ผู-น้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไว-ก9อนและ

แจ-งให-ผู-บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล-วแต9กรณี 
(๒) ถ-ามีคู9กรณีคัดค-านว9าผู-น้ันมีเหตุดังกล9าว หากผู-น้ันเห็นว9าตนไม9มีเหตุตามท่ี

คัดค-านน้ัน ผู-น้ันจะทําการพิจารณาเร่ืองต9อไปก็ได-แต9ต-องแจ-งให-ผู-บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึง
หรือประธานกรรมการทราบ แล-วแต9กรณี 

(๓) ให-ผู-บังคับบัญชาของผู-น้ันหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง
ผู-น้ันเป1นกรรมการอยู9มีคําสั่งหรือมีมติโดยไม9ชักช-า แล-วแต9กรณีว9าผู-น้ันมีอํานาจในการพิจารณาทาง
ปกครองในเร่ืองน้ันหรือไม9 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  การกระทําใด ๆ ของเจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีได-กระทําไปก9อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ย9อมไม9เสียไป เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีผู-เข-าปฏิบัติหน-าท่ีแทนผู-ถูกคัดค-านหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
พิจารณาทางปกครอง แล-วแต9กรณี จะเห็นสมควรดําเนินการส9วนหน่ึงส9วนใดเสียใหม9ก็ได- 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม9ให-นํามาใช-บังคับกับกรณีท่ีมี

ความจําเป1นเร9งด9วน หากปล9อยให-ล9าช-าไปจะเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะ
เสียหายโดยไม9มีทางแก-ไขได- หรือไม9มีเจ-าหน-าท่ีอ่ืนปฏิบัติหน-าท่ีแทนผู-น้ันได- 

 
มาตรา ๑๙  ถ-าปรากฏภายหลังว9าเจ-าหน-าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามหรือการแต9งต้ังไม9ชอบด-วย
กฎหมาย อันเป1นเหตุให-ผู-น้ันต-องพ-นจากตําแหน9ง การพ-นจากตําแหน9งเช9นว9าน้ีไม9กระทบกระเทือนถึง
การใดท่ีผู-น้ันได-ปฏิบัติไปตามอํานาจหน-าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๐  ผู-บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

ให-หมายความรวมถึง ผู-ซึ่งกฎหมายกําหนดให-มีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของ
เจ-าหน-าท่ีที่ไม9มีผู-บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจ-าหน-าท่ีผู-น้ันเป1นรัฐมนตรี 

 
ส9วนท่ี ๒ 
คู9กรณี 

   
 

มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป1นคู9กรณีในการ
พิจารณาทางปกครองได-ตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได- 

 
มาตรา ๒๒  ผู-มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได- 

จะต-องเป1น 
(๑) ผู-ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผู-ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให-มีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ีกําหนด

ได- แม-ผู-น้ันจะยังไม9บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยF 
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู-แทนหรือตัวแทน แล-วแต9กรณี 
(๔) ผู-ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู-ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดให-มีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ีกําหนดได- แม-ผู-น้ันจะยังไม9บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยF 

 
มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู9กรณีต-องมาปรากฏตัวต9อหน-าเจ-าหน-าท่ี 

คู9กรณีมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข-ามาในการพิจารณาทางปกครองได- 
การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาได-ทําลงต9อหน-าคู9กรณีให-ถือว9าเป1นการกระทําของ

คู9กรณี เว-นแต9คู9กรณีจะได-คัดค-านเสียแต9ในขณะน้ัน 
 
มาตรา ๒๔  คู9กรณีอาจมีหนังสือแต9งต้ังให-บุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ

กระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดตามท่ีกําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได- ใน
การน้ี เจ-าหน-าท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู9กรณีได-เฉพาะเม่ือเป1นเร่ืองท่ีผู-น้ันมี
หน-าท่ีโดยตรงท่ีจะต-องทําการน้ันด-วยตนเองและต-องแจ-งให-ผู-ได-รับการแต9งต้ังให-กระทําการแทนทราบ
ด-วย 

หากปรากฏว9าผู-ได-รับการแต9งต้ังให-กระทําการแทนผู-ใดไม9ทราบข-อเท็จจริงในเร่ือง
น้ันเพียงพอหรือมีเหตุไม9ควรไว-วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล9าวให-เจ-าหน-าท่ีแจ-งให-คู9กรณี
ทราบโดยไม9ชักช-า 
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การแต9งต้ังให-กระทําการแทนไม9ถือว9าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู9กรณีหรือการท่ี
ความสามารถหรือความเป1นผู-แทนของคู9กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว-นแต9ผู-สืบสิทธิตามกฎหมายของคู9กรณี
หรือคู9กรณีจะถอนการแต9งต้ังดังกล9าว 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีการย่ืนคําขอโดยมีผู-ลงช่ือร9วมกันเกินห-าสิบคนหรือมีคู9กรณี

เกินห-าสิบคนย่ืนคําขอท่ีมีข-อความอย9างเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถ-าในคําขอมีการระบุให-บุคคลใด
เป1นตัวแทนของบุคคลดังกล9าวหรือมีข-อความเป1นปริยายให-เข-าใจได-เช9นน้ัน ให-ถือว9าผู-ท่ีถูกระบุช่ือ
ดังกล9าวเป1นตัวแทนร9วมของคู9กรณีเหล9าน้ัน 

ในกรณีท่ีมีคู9กรณีเกินห-าสิบคนย่ืนคําขอให-มีคําสั่งทางปกครองในเร่ืองเดียวกัน โดย
ไม9มีการกําหนดให-บุคคลใดเป1นตัวแทนร9วมของตนตามวรรคหน่ึง ให-เจ-าหน-าท่ีในเร่ืองน้ันแต9งต้ังบุคคล
ท่ีคู9กรณีฝTายข-างมากเห็นชอบเป1นตัวแทนร9วมของบุคคลดังกล9าว ในกรณีน้ีให-นํามาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

ตัวแทนร9วมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองต-องเป1นบุคคลธรรมดา 
คู9กรณีจะบอกเลิกการให-ตัวแทนร9วมดําเนินการแทนตนเม่ือใดก็ได-แต9ต-องมีหนังสือ

แจ-งให-เจ-าหน-าท่ีทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต9อไปด-วยตนเอง 
ตัวแทนร9วมจะบอกเลิกการเป1นตัวแทนเม่ือใดก็ได- แต9ต-องมีหนังสือแจ-งให-เจ-าหน-าท่ี

ทราบกับต-องแจ-งให-คู9กรณีทุกรายทราบด-วย 
 

ส9วนท่ี ๓ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๒๖  เอกสารท่ีย่ืนต9อเจ-าหน-าท่ีให-จัดทําเป1นภาษาไทย ถ-าเป1นเอกสารท่ีทํา
ข้ึนเป1นภาษาต9างประเทศ ให-คู9กรณีจัดทําคําแปลเป1นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกต-องมาให-
ภายในระยะเวลาท่ีเจ-าหน-าท่ีกําหนด ในกรณีน้ีให-ถือว9าเอกสารดังกล9าวได-ย่ืนต9อเจ-าหน-าท่ีในวันท่ี
เจ-าหน-าท่ีได-รับคําแปลน้ัน เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเป1นภาษาต9างประเทศ และใน
กรณีน้ีให-ถือว9าวันท่ีได-ย่ืนเอกสารฉบับท่ีทําข้ึนเป1นภาษาต9างประเทศเป1นวันท่ีเจ-าหน-าท่ีได-รับเอกสาร
ดังกล9าว 

การรับรองความถูกต-องของคําแปลเป1นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึน
เป1นภาษาต9างประเทศ ให-เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๒  ให-เจ-าหน-าท่ีแจ-งสิทธิและหน-าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให-คู9กรณีทราบตามความจําเป1นแก9กรณี 
เม่ือมีผู-ย่ืนคําขอเพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีมีคําสั่งทางปกครอง ให-เป1นหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีผู-

รับคําขอท่ีจะต-องดําเนินการตรวจสอบความถูกต-องของคําขอและความครบถ-วนของเอกสาร บรรดา
ท่ีมีกฎหมายหรือกฎกําหนดให-ต-องย่ืนมาพร-อมกับคําขอ หากคําขอไม9ถูกต-อง ให-เจ-าหน-าท่ีดังกล9าว
                                                 

๒ มาตรา ๒๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
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แนะนําให-ผู-ย่ืนคําขอดําเนินการแก-ไขเพ่ิมเติมเสียให-ถูกต-อง และหากมีเอกสารใดไม9ครบถ-วนให-แจ-งให-
ผู-ย่ืนคําขอทราบทันทีหรือภายในไม9เกินเจ็ดวันนับแต9วันท่ีได-รับคําขอ ในการแจ-งดังกล9าวให-เจ-าหน-าท่ี
ทําเป1นหนังสือลงลายมือช่ือของผู-รับคําขอและระบุรายการเอกสารท่ีไม9ถูกต-องหรือยังไม9ครบถ-วนให-ผู-
ย่ืนคําขอทราบพร-อมท้ังบันทึกการแจ-งดังกล9าวไว-ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองน้ันด-วย 

เม่ือผู-ย่ืนคําขอได-แก-ไขคําขอหรือจัดส9งเอกสารตามท่ีระบุในการแจ-งตามวรรคสอง
ครบถ-วนแล-วเจ-าหน-าท่ีจะปฏิเสธไม9ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได- เว-นแต9มี
ความจําเป1นเพ่ือปฏิบัติให-ถูกต-องตามกฎหมายหรือกฎและได-รับความเห็นชอบจากผู-บังคับบัญชา
เหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช9นน้ันให-ผู-บังคับบัญชาดังกล9าวดําเนินการตรวจสอบ
ข-อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว9าเป1นความบกพร9องของเจ-าหน-าท่ีให-ดําเนินการทางวินัยต9อไป 

ผู-ย่ืนคําขอต-องดําเนินการแก-ไขหรือส9งเอกสารเพ่ิมเติมต9อเจ-าหน-าท่ีภายในเวลาท่ี
เจ-าหน-าท่ีกําหนดหรือภายในเวลาท่ีเจ-าหน-าท่ีอนุญาตให-ขยายออกไป เม่ือพ-นกําหนดเวลาดังกล9าวแล-ว 
หากผู-ย่ืนคําขอไม9แก-ไขหรือส9งเอกสารเพ่ิมเติมให-ครบถ-วน ให-ถือว9าผู-ย่ืนคําขอไม9ประสงคFท่ีจะให-
เจ-าหน-าท่ีดําเนินการตามคําขอต9อไป ในกรณีเช9นน้ันให-เจ-าหน-าท่ีส9งเอกสารคืนให-ผู-ย่ืนคําขอพร-อมท้ัง
แจ-งสิทธิในการอุทธรณFให-ผู-ย่ืนคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล9าวไว- 

 
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ-าหน-าท่ีอาจตรวจสอบข-อเท็จจริงได-ตาม

ความเหมาะสมในเร่ืองน้ัน ๆ โดยไม9ต-องผูกพันอยู9กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู9กรณี 
 
มาตรา ๒๙  เจ-าหน-าท่ีต-องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว9าจําเป1นแก9การพิสูจนF

ข-อเท็จจริง ในการน้ี ให-รวมถึงการดําเนินการดังต9อไปน้ี 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย9างท่ีเก่ียวข-อง 
(๒) รับฟ4งพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคู9กรณีหรือของพยานบุคคล

หรือพยานผู-เช่ียวชาญท่ีคู9กรณีกล9าวอ-าง เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีเห็นว9าเป1นการกล9าวอ-างท่ีไม9จําเป1น 
ฟุTมเฟVอยหรือเพ่ือประวิงเวลา 

(๓) ขอข-อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู9กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู-เช่ียวชาญ 
(๔) ขอให-ผู-ครอบครองเอกสารส9งเอกสารท่ีเก่ียวข-อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานท่ี 
คู9กรณีต-องให-ความร9วมมือกับเจ-าหน-าท่ีในการพิสูจนFข-อเท็จจริง และมีหน-าท่ีแจ-ง

พยานหลักฐานท่ีตนทราบแก9เจ-าหน-าท่ี 
พยานหรือพยานผู-เช่ียวชาญท่ีเจ-าหน-าท่ีเรียกมาให-ถ-อยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิ

ได-รับค9าปTวยการตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู9กรณี เจ-าหน-าท่ี

ต-องให-คู9กรณีมีโอกาสท่ีจะได-ทราบข-อเท็จจริงอย9างเพียงพอและมีโอกาสได-โต-แย-งและแสดง
พยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหน่ึงมิให-นํามาใช-บังคับในกรณีดังต9อไปน้ี เว-นแต9เจ-าหน-าท่ีจะ
เห็นสมควรปฏิบัติเป1นอย9างอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๑) เม่ือมีความจําเป1นรีบด9วนหากปล9อยให-เน่ินช-าไปจะก9อให-เกิดความเสียหายอย9าง
ร-ายแรงแก9ผู-หน่ึงผู-ใดหรือจะกระทบต9อประโยชนFสาธารณะ 

(๒) เม่ือจะมีผลทําให-ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไว-ในการทําคําสั่งทาง
ปกครองต-องล9าช-าออกไป 

(๓) เม่ือเป1นข-อเท็จจริงท่ีคู9กรณีน้ันเองได-ให-ไว-ในคําขอ คําให-การหรือคําแถลง 
(๔) เม่ือโดยสภาพเห็นได-ชัดในตัวว9าการให-โอกาสดังกล9าวไม9อาจกระทําได- 
(๕) เม่ือเป1นมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ห-ามมิให-เจ-าหน-าท่ีให-โอกาสตามวรรคหน่ึง ถ-าจะก9อให-เกิดผลเสียหายอย9างร-ายแรง

ต9อประโยชนFสาธารณะ 
 
มาตรา ๓๑  คู9กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเป1นต-องรู-เพ่ือการโต-แย-งหรือช้ีแจง

หรือปOองกันสิทธิของตนได- แต9ถ-ายังไม9ได-ทําคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ัน คู9กรณีไม9มีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารอันเป1นต-นร9างคําวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค9าใช-จ9ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารให-
เป1นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เจ-าหน-าท่ีอาจไม9อนุญาตให-ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได- ถ-า

เป1นกรณีที่ต-องรักษาไว-เป1นความลับ 
 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนFในการอํานวยความสะดวกแก9ประชาชน ความประหยัด

และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ให-คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑFและ
วิธีการเพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีกําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองข้ึนไว-ตามความเหมาะสมแก9กรณี  
ท้ังน้ี เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับกฎหมายหรือกฎในเร่ืองน้ัน 

ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเร่ืองใดจะต-องผ9านการพิจารณาของเจ-าหน-าท่ีมากกว9า
หน่ึงราย เจ-าหน-าท่ีท่ีเก่ียวข-องมีหน-าท่ีต-องประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพ่ือการดําเนินงานใน
เร่ืองน้ัน 

 
ส9วนท่ี ๔ 

รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๓๔  คําสั่งทางปกครองอาจทําเป1นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อ

ความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได- แต9ต-องมีข-อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข-าใจได- 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองเป1นคําสั่งด-วยวาจา ถ-าผู-รับคําสั่งน้ันร-องขอ

และการร-องขอได-กระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีมีคําสั่งดังกล9าว เจ-าหน-าท่ีผู-ออก
คําสั่งต-องยืนยันคําสั่งน้ันเป1นหนังสือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๖  คําสั่งทางปกครองท่ีทําเป1นหนังสืออย9างน-อยต-องระบุ วัน เดือน และป2

ท่ีทําคําสั่ง ช่ือและตําแหน9งของเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่ง พร-อมท้ังมีลายมือช่ือของเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งน้ัน 
 
มาตรา ๓๗  คําสั่งทางปกครองท่ีทําเป1นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง

เป1นหนังสือต-องจัดให-มีเหตุผลไว-ด-วย และเหตุผลน้ันอย9างน-อยต-องประกอบด-วย 
(๑) ข-อเท็จจริงอันเป1นสาระสําคัญ 
(๒) ข-อกฎหมายท่ีอ-างอิง 
(๓) ข-อพิจารณาและข-อสนับสนุนในการใช-ดุลพินิจ 
นายกรัฐมนตรีหรือผู-ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดให- คําสั่ งทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดต-องระบุ เหตุผลไว- ในคําสั่ ง น้ันเองหรือใน
เอกสารแนบท-ายคําสั่งน้ันก็ได- 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม9ใช-บังคับกับกรณีดังต9อไปน้ี 
(๑) เป1นกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไม9กระทบสิทธิและหน-าท่ีของบุคคลอ่ืน 
(๒) เหตุผลน้ันเป1นท่ีรู-กันอยู9แล-วโดยไม9จําต-องระบุอีก 
(๓) เป1นกรณีที่ต-องรักษาไว-เป1นความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เป1นการออกคําสั่งทางปกครองด-วยวาจาหรือเป1นกรณีเร9งด9วนแต9ต-องให-เหตุผล

เป1นลายลักษณFอักษรในเวลาอันควรหากผู-อยู9ในบังคับของคําสั่งน้ันร-องขอ 
 
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง มิให-ใช-บังคับกับ

คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙  การออกคําสั่งทางปกครองเจ-าหน-าท่ีอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ได-เท9าท่ี

จําเป1นเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงคFของกฎหมาย เว-นแต9กฎหมายจะกําหนดข-อจํากัดดุลพินิจเป1นอย9างอ่ืน 
การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง ให-หมายความรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขในกรณี

ดังต9อไปน้ี ตามความเหมาะสมแก9กรณีด-วย 
(๑) การกําหนดให-สิทธิหรือภาระหน-าท่ีเร่ิมมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
(๒) การกําหนดให-การเร่ิมมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน-าท่ีต-องข้ึนอยู9กับ

เหตุการณFในอนาคตท่ีไม9แน9นอน 
(๓) ข-อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 
(๔) การกําหนดให-ผู-ได- รับประโยชนFต-องกระทําหรืองดเว-นกระทําหรือต-องมี

ภาระหน-าท่ีหรือยอมรับภาระหน-าท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดข-อความในการ
จัดให-มี เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมข-อกําหนดดังกล9าว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๓๙/๑๓  การออกคําสั่งทางปกครองเป1นหนังสือในเร่ืองใด หากมิได-มี
กฎหมายหรือกฎกําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ันไว-เป1นประการอ่ืน ให-
เจ-าหน-าท่ีออกคําสั่งทางปกครองน้ันให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีเจ-าหน-าท่ีได-รับคําขอและ
เอกสารถูกต-องครบถ-วน  

ให-เป1นหน-าท่ีของผู-บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปของเจ-าหน-าท่ี ท่ีจะกํากับดูแลให-
เจ-าหน-าท่ีดําเนินการให-เป1นไปตามวรรคหน่ึง  

 
มาตรา ๔๐  คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณFหรือโต-แย-งต9อไปได-ให-ระบุกรณีท่ีอาจ

อุทธรณFหรือโต-แย-ง การย่ืนคําอุทธรณFหรือคําโต-แย-ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณFหรือการโต-แย-ง
ดังกล9าวไว-ด-วย 

ในกรณีท่ีมีการฝTาฝVนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให-ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณFหรือ
การโต-แย-งเร่ิมนับใหม9ต้ังแต9วันท่ีได-รับแจ-งหลักเกณฑFตามวรรคหน่ึง แต9ถ-าไม9มีการแจ-งใหม9และ
ระยะเวลาดังกล9าวมีระยะเวลาสั้นกว9าหน่ึงป2 ให-ขยายเป1นหน่ึงป2นับแต9วันท่ีได-รับคําสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๔๑  คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝTาฝVนหรือไม9ปฏิบัติตามหลักเกณฑF

ดังต9อไปน้ี ไม9เป1นเหตุให-คําสั่งทางปกครองน้ันไม9สมบูรณF 
(๑) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไม9มีผู- ย่ืนคําขอในกรณีท่ีเจ-าหน-าท่ีจะ

ดําเนินการเองไม9ได-นอกจากจะมีผู-ย่ืนคําขอ ถ-าต9อมาในภายหลังได-มีการย่ืนคําขอเช9นน้ันแล-ว 
(๒) คําสั่งทางปกครองท่ีต-องจัดให-มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ถ-าได-มีการจัด

ให-มีเหตุผลดังกล9าวในภายหลัง 
(๓) การรับฟ4งคู9กรณีท่ีจําเป1นต-องกระทําได-ดําเนินการมาโดยไม9สมบูรณF ถ-าได-มีการ

รับฟ4งให-สมบูรณFในภายหลัง 
(๔) คําสั่งทางปกครองท่ีต-องให-เจ-าหน-าท่ีอ่ืนให-ความเห็นชอบก9อน ถ-าเจ-าหน-าท่ีน้ัน

ได-ให-ความเห็นชอบในภายหลัง 
เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล-ว และเจ-าหน-าท่ีผู-มี

คําสั่งทางปกครองประสงคFให-ผลเป1นไปตามคําสั่งเดิมให-เจ-าหน-าท่ีผู-น้ันบันทึกข-อเท็จจริงและความ
ประสงคFของตนไว-ในหรือแนบไว-กับคําสั่งเดิมและต-องมีหนังสือแจ-งความประสงคFของตนให-คู9กรณี
ทราบด-วย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต-องกระทําก9อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณF
ตามส9วนท่ี ๕ ของหมวดน้ี หรือตามกฎหมายเฉพาะว9าด-วยการน้ัน หรือถ-าเป1นกรณีท่ีไม9ต-องมีการ
อุทธรณFดังกล9าวก็ต-องก9อนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสู9การพิจารณาของผู-มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกต-องของคําสั่งทางปกครองน้ัน 

 
มาตรา ๔๒  คําสั่งทางปกครองให-มีผลใช-ยันต9อบุคคลต้ังแต9ขณะท่ีผู-น้ันได-รับแจ-งเป1น

ต-นไป 

                                                 
๓ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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คําสั่งทางปกครองย9อมมีผลตราบเท9าท่ียังไม9มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือน
เวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 

เม่ือคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให-เจ-าหน-าท่ีมีอํานาจเรียกผู-ซึ่งครอบครองเอกสาร
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีได-จัดทําข้ึนเน่ืองในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล9าว ซึ่งมีข-อความหรือเคร่ืองหมาย
แสดงถึงการมีอยู9ของคําสั่งทางปกครองน้ัน ให-ส9งคืนสิ่งน้ันหรือให-นําสิ่งของดังกล9าวอันเป1นกรรมสิทธ์ิ
ของผู-น้ันมาให-เจ-าหน-าท่ีจัดทําเคร่ืองหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกล9าวได- 

 
มาตรา ๔๓  คําสั่งทางปกครองท่ีมีข-อผิดพลาดเล็กน-อยหรือผิดหลงเล็กน-อยน้ัน 

เจ-าหน-าท่ีอาจแก-ไขเพ่ิมเติมได-เสมอ 
ในการแก-ไขเพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหน่ึงให-แจ-งให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทราบ

ตามควรแก9กรณี ในการน้ีเจ-าหน-าท่ีอาจเรียกให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องจัดส9งคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุ
อ่ืนใดท่ีได-จัดทําข้ึนเน่ืองในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล9าวมาเพ่ือการแก-ไขเพ่ิมเติมได- 

 
ส9วนท่ี ๕ 

การอุทธรณFคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๔  ภายใต-บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใดไม9ได-ออกโดย

รัฐมนตรี และไม9มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณFภายในฝTายปกครองไว-เป1นการเฉพาะ ให-คู9กรณี
อุทธรณFคําสั่งทางปกครองน้ันโดยย่ืนต9อเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห-าวันนับแต9วันท่ี
ตนได-รับแจ-งคําสั่งดังกล9าว 

คําอุทธรณFต-องทําเป1นหนังสือโดยระบุข-อโต-แย-งและข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายท่ี
อ-างอิงประกอบด-วย 

การอุทธรณFไม9เป1นเหตุให-ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เว-นแต9จะมีการสั่ง
ให-ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๕  ให-เจ-าหน-าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง พิจารณาคําอุทธรณFและแจ-งผู-

อุทธรณFโดยไม9ชักช-า แต9ต-องไม9เกินสามสิบวันนับแต9วันท่ีได-รับอุทธรณF ในกรณีที่เห็นด-วยกับคําอุทธรณF
ไม9ว9าท้ังหมดหรือบางส9วนก็ให-ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายใน
กําหนดเวลาดังกล9าวด-วย 

ถ-าเจ-าหน-าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม9เห็นด-วยกับคําอุทธรณFไม9ว9าท้ังหมดหรือ
บางส9วนก็ให-เร9งรายงานความเห็นพร-อมเหตุผลไปยังผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณFภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง ให-ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณFพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีตน
ได-รับรายงาน ถ-ามีเหตุจําเป1นไม9อาจพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล9าว ให-ผู-มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณFมีหนังสือแจ-งให-ผู-อุทธรณFทราบก9อนครบกําหนดเวลาดังกล9าว  ในการน้ี ให-ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณFออกไปได-ไม9เกินสามสิบวันนับแต9วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล9าว 

เจ-าหน-าท่ีผู-ใดจะเป1นผู-มีอํานาจพิจารณาอุทธรณFตามวรรคสองให-เป1นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
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บทบัญญัติมาตราน้ีไม9ใช-กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 
 
มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณF ให-เจ-าหน-าท่ีพิจารณาทบทวนคําสั่งทาง

ปกครองได-ไม9ว9าจะเป1นป4ญหาข-อเท็จจริง ข-อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ันไปในทางใด  ท้ังน้ี 
ไม9ว9าจะเป1นการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช-ดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครองหรือมีข-อกําหนดเป1นเง่ือนไขอย9างไรก็ได- 

 
มาตรา ๔๗  การใดท่ีกฎหมายกําหนดให-อุทธรณFต9อเจ-าหน-าท่ีซึ่งเป1นคณะกรรมการ 

ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณFให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยการน้ัน สําหรับกระบวนการพิจารณาให-
ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ น้ี เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับกฎหมายดังกล9าว 

 
มาตรา ๔๘  คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต9าง ๆ ไม9ว9าจะจัดต้ังข้ึน

ตามกฎหมายหรือไม9 ให-คู9กรณีมีสิทธิโต-แย-งต9อคณะกรรมการวินิจฉัยร-องทุกขFตามกฎหมายว9าด-วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได-ท้ังในป4ญหาข-อเท็จจริงและข-อกฎหมาย ภายในเก-าสิบวันนับแต9วันท่ีได-รับ
แจ-งคําสั่งน้ัน แต9ถ-าคณะกรรมการดังกล9าวเป1นคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาท สิทธิการอุทธรณFและ
กําหนดเวลาอุทธรณF ให-เป1นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว9าด-วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ส9วนท่ี ๖ 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๙  เจ-าหน-าท่ีหรือผู-บังคับบัญชาของเจ-าหน-าท่ีอาจเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองได-ตามหลักเกณฑFในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม9ว9าจะพ-นข้ันตอนการ
กําหนดให-อุทธรณFหรือให-โต-แย-งตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมาแล-วหรือไม9 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเป1นการให-ประโยชนFต-องกระทําภายใน
เก-าสิบวันนับแต9ได-รู-ถึงเหตุท่ีจะให-เพิกถอนคําสั่งทางปกครองน้ัน เว-นแต9คําสั่งทางปกครองจะได-ทําข้ึน
เพราะการแสดงข-อความอันเป1นเท็จหรือปกปXดข-อความจริงซึ่งควรบอกให-แจ-งหรือการข9มขู9หรือการ
ชักจูงใจโดยการให-ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดท่ีมิชอบด-วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๕๐  คําสั่งทางปกครองท่ีไม9ชอบด-วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือ

บางส9วน โดยจะให-มีผลย-อนหลังหรือไม9ย-อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ี
กําหนดได- แต9ถ-าคําสั่งน้ันเป1นคําสั่งซึ่งเป1นการให-ประโยชนFแก9ผู-รับ การเพิกถอนต-องเป1นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 
มาตรา ๕๑  การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไม9ชอบด-วยกฎหมายซึ่งเป1นการให-เงิน 

หรือให-ทรัพยFสินหรือให-ประโยชนFท่ีอาจแบ9งแยกได- ให-คํานึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผู-รับประโยชนF
ในความคงอยู9ของคําสั่งทางปกครองน้ันกับประโยชนFสาธารณะประกอบกัน 
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ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหน่ึงจะได-รับความคุ-มครองต9อเม่ือผู-รับคําสั่งทาง
ปกครองได-ใช-ประโยชนFอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือได-ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยFสินไปแล-วโดยไม9
อาจแก-ไขเปลี่ยนแปลงได-หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให-ผู-น้ันต-องเสียหายเกินควรแก9กรณี 

ในกรณีดังต9อไปน้ี ผู-รับคําสั่งทางปกครองจะอ-างความเช่ือโดยสุจริตไม9ได- 
(๑) ผู-น้ันได-แสดงข-อความอันเป1นเท็จหรือปกปXดข-อความจริงซึ่งควรบอกให-แจ-ง หรือ

ข9มขู9 หรือชักจูงใจโดยการให-ทรัพยFสินหรือให-ประโยชนFอ่ืนใดท่ีมิชอบด-วยกฎหมาย 
(๒) ผู-น้ันได-ให-ข-อความซึ่งไม9ถูกต-องหรือไม9ครบถ-วนในสาระสําคัญ 
(๓) ผู-น้ันได-รู-ถึงความไม9ชอบด-วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะได-รับคําสั่ง

ทางปกครองหรือการไม9รู-น้ันเป1นไปโดยความประมาทเลินเล9ออย9างร-ายแรง 
ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยให-มีผลย-อนหลัง การคืนเงิน ทรัพยFสินหรือประโยชนFท่ีผู-รับ

คําสั่งทางปกครองได-ไป ให-นําบทบัญญัติว9าด-วยลาภมิควรได-ในประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยFมา
ใช-บังคับโดยอนุโลม โดยถ-าเม่ือใดผู-รับคําสั่งทางปกครองได-รู-ถึงความไม9ชอบด-วยกฎหมายของคําสั่ง
ทางปกครองหรือควรได-รู-เช9นน้ันหากผู-น้ันมิได-ประมาทเลินเล9ออย9างร-ายแรงให-ถือว9าผู-น้ันตกอยู9ใน
ฐานะไม9สุจริตต้ังแต9เวลาน้ันเป1นต-นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู-น้ันต-องรับผิดในการคืนเงิน 
ทรัพยFสินหรือประโยชนFที่ได-รับไปเต็มจํานวน 

 
มาตรา ๕๒  คําสั่งทางปกครองท่ีไม9ชอบด-วยกฎหมายและไม9อยู9ในบังคับของมาตรา 

๕๑ อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนได- แต9ผู-ได-รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกล9าวมีสิทธิได-รับค9าทดแทนความเสียหายเน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู9ของคําสั่งทาง
ปกครองได- และให-นําความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
แต9ต-องร-องขอค9าทดแทนภายในหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9ได-รับแจ-งให-ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 

ค9าทดแทนความเสียหายตามมาตราน้ีจะต-องไม9สูงกว9าประโยชนFที่ผู-น้ันอาจได-รับหาก
คําสั่งทางปกครองดังกล9าวไม9ถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๕๓  คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด-วยกฎหมายซึ่งไม9เป1นการให-ประโยชนFแก9

ผู-รับคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนโดยให-มีผลต้ังแต9ขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได- เว-นแต9เป1นกรณีท่ีคงต-องทําคําสั่งทางปกครองท่ีมี
เน้ือหาทํานองเดียวกันน้ันอีก หรือเป1นกรณีท่ีการเพิกถอนไม9อาจกระทําได-เพราะเหตุอ่ืน  ท้ังน้ี ให-
คํานึงถึงประโยชนFของบุคคลภายนอกประกอบด-วย 

คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด-วยกฎหมายซึ่งเป1นการให-ประโยชนFแก9ผู-รับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนโดยให-มีผลต้ังแต9ขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไป
ถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได-เฉพาะเม่ือมีกรณีดังต9อไปน้ี 

(๑) มีกฎหมายกําหนดให-เพิกถอนได-หรือมีข-อสงวนสิทธิให-เพิกถอนได-ในคําสั่งทาง
ปกครองน้ันเอง 

(๒) คําสั่งทางปกครองน้ันมีข-อกําหนดให-ผู-รับประโยชนFต-องปฏิบัติ แต9ไม9มีการปฏิบัติ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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(๓) ข-อเท็จจริงและพฤติการณFเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข-อเท็จจริงและพฤติการณF
เช9นน้ีในขณะทําคําสั่งทางปกครองแล-วเจ-าหน-าท่ีคงจะไม9ทําคําสั่งทางปกครองน้ัน และหากไม9เพิกถอน
จะก9อให-เกิดความเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะได- 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช9นน้ีในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแล-วเจ-าหน-าท่ีคงจะไม9ทําคําสั่งทางปกครองน้ัน แต9การเพิกถอนในกรณีน้ีให-กระทําได-เท9าท่ี
ผู-รับประโยชนFยังไม9ได-ใช-ประโยชนF หรือยังไม9ได-รับประโยชนFตามคําสั่งทางปกครองดังกล9าว และหาก
ไม9เพิกถอนจะก9อให-เกิดความเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะได- 

(๕) อาจเกิดความเสียหายอย9างร-ายแรงต9อประโยชนFสาธารณะหรือต9อประชาชนอัน
จําเป1นต-องปOองกันหรือขจัดเหตุดังกล9าว 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) 
ผู-ได-รับประโยชนFมีสิทธิได-รับค9าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู9ของ
คําสั่งทางปกครองได- และให-นํามาตรา ๕๒ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด-วยกฎหมายซึ่งเป1นการให-เงินหรือให-ทรัพยFสินหรือให-
ประโยชนFท่ีอาจแบ9งแยกได- อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส9วนโดยให-มีผลย-อนหลังหรือไม9มีผล
ย-อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได-ในกรณีดังต9อไปน้ี 

(๑) มิได-ปฏิบัติหรือปฏิบัติล9าช-าในอันท่ีจะดําเนินการให-เป1นไปตามวัตถุประสงคFของ
คําสั่งทางปกครอง 

(๒) ผู-ได-รับประโยชนFมิได-ปฏิบัติหรือปฏิบัติล9าช-าในอันท่ีจะดําเนินการให-เป1นไปตาม
เง่ือนไขของคําสั่งทางปกครอง 

ท้ังน้ี ให-นําความในมาตรา ๕๑ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 

ส9วนท่ี ๗ 
การขอให-พิจารณาใหม9 

   
 

มาตรา ๕๔  เม่ือคู9กรณีมีคําขอ เจ-าหน-าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก-ไขเพ่ิมเติมคําสั่งทาง
ปกครองท่ีพ-นกําหนดอุทธรณFตามส9วนท่ี ๕ ได-ในกรณีดังต9อไปน้ี 

(๑) มีพยานหลักฐานใหม9 อันอาจทําให-ข-อเท็จจริงท่ีฟ4งเป1นยุติแล-วน้ันเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสําคัญ 

(๒) คู9กรณีท่ีแท-จริงมิได-เข-ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได-เข-ามาใน
กระบวนการพิจารณาคร้ังก9อนแล-วแต9ถูกตัดโอกาสโดยไม9เป1นธรรมในการมีส9วนร9วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 

(๓) เจ-าหน-าท่ีไม9มีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ัน 
(๔) ถ-าคําสั่งทางปกครองได-ออกโดยอาศัยข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายใดและต9อมา

ข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมายน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเป1นประโยชนFแก9คู9กรณี 
การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรือ (๓) ให-กระทําได-เฉพาะเม่ือคู9กรณีไม9อาจ

ทราบถึงเหตุน้ันในการพิจารณาคร้ังท่ีแล-วมาก9อนโดยไม9ใช9ความผิดของผู-น้ัน 
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การย่ืนคําขอให-พิจารณาใหม9ต-องกระทําภายในเก-าสิบวันนับแต9ผู-น้ันได-รู-ถึงเหตุซึ่ง
อาจขอให-พิจารณาใหม9ได- 

 
ส9วนท่ี ๘ 

การบังคับทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๕  การบังคับทางปกครองไม9ใช-กับเจ-าหน-าท่ีด-วยกัน เว-นแต9จะมีกฎหมาย

กําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 
 
มาตรา ๕๖  เจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใช-มาตรการ

บังคับทางปกครองเพ่ือให-เป1นไปตามคําสั่งของตนได-ตามบทบัญญัติในส9วนน้ี เว-นแต9จะมีการสั่งให-
ทุเลาการบังคับไว-ก9อนโดยเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งน้ันเอง ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณFหรือผู-มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกต-องของคําสั่งทางปกครองดังกล9าว 

เจ-าหน-าท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให-เจ-าหน-าท่ีซึ่งอยู9ใต-บังคับบัญชาหรือ
เจ-าหน-าท่ีอ่ืนเป1นผู-ดําเนินการก็ได-ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให-เจ-าหน-าท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใช-มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท9าท่ี
จําเป1นเพ่ือให-บรรลุตามวัตถุประสงคFของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู-อยู9ในบังคับของ
คําสั่งทางปกครองน-อยท่ีสุด 

 
มาตรา ๕๗  คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-ผู-ใดชําระเงิน ถ-าถึงกําหนดแล-วไม9มีการ

ชําระโดยถูกต-องครบถ-วน ให-เจ-าหน-าท่ีมีหนังสือเตือนให-ผู-น้ันชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต9ต-อง
ไม9น-อยกว9าเจ็ดวัน ถ-าไม9มีการปฏิบัติตามคําเตือน เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพยFสินของผู-น้ันและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินให-ครบถ-วน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยFสินให-ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ9งโดยอนุโลม ส9วนผู-มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให-เป1นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๘  คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-กระทําหรือละเว-นกระทํา ถ-าผู-อยู9ใน

บังคับของคําสั่งทางปกครองฝTาฝVนหรือไม9ปฏิบัติตาม เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครอง
อย9างหน่ึงอย9างใด ดังต9อไปน้ี 

(๑) เจ-าหน-าท่ีเข-าดําเนินการด-วยตนเองหรือมอบหมายให-บุคคลอ่ืนกระทําการแทน
โดยผู-อยู9ในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะต-องชดใช-ค9าใช-จ9ายและเงินเพ่ิมในอัตราร-อยละย่ีสิบห-าต9อป2
ของค9าใช-จ9ายดังกล9าวแก9เจ-าหน-าท่ี 

(๒) ให-มีการชําระค9าปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแก9เหตุแต9ต-องไม9เกินสอง
หม่ืนบาทต9อวัน 

เจ-าหน-าท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดค9าปรับทางปกครองจํานวนเท9าใดสําหรับในกรณี
ใด ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีที่มีความจําเป1นท่ีจะต-องบังคับการโดยเร9งด9วนเพ่ือปOองกันมิให-มีการกระทําท่ี
ขัดต9อกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิให-เกิดความเสียหายต9อประโยชนFสาธารณะ เจ-าหน-าท่ีอาจใช-
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม9ต-องออกคําสั่งทางปกครองให-กระทําหรือละเว-นกระทําก9อนก็ได- 
แต9ทั้งน้ีต-องกระทําโดยสมควรแก9เหตุและภายในขอบเขตอํานาจหน-าท่ีของตน 

 
มาตรา ๕๙  ก9อนใช-มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ-าหน-าท่ีจะต-องมี

คําเตือนเป1นหนังสือให-มีการกระทําหรือละเว-นกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามสมควรแก9กรณี คําเตือนดังกล9าวจะกําหนดไปพร-อมกับคําสั่งทางปกครองก็ได- 

คําเตือนน้ันจะต-องระบุ 
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใช-ให-ชัดแจ-ง แต9จะกําหนดมากกว9าหน่ึง

มาตรการในคราวเดียวกันไม9ได- 
(๒) ค9าใช-จ9ายในการท่ีเจ-าหน-าท่ีเข-าดําเนินการด-วยตนเองหรือมอบหมายให-บุคคลอ่ืน

กระทําการแทน หรือจํานวนค9าปรับทางปกครอง แล-วแต9กรณี 
การกําหนดค9าใช-จ9ายในคําเตือน ไม9เป1นการตัดสิทธิท่ีจะเรียกค9าใช-จ9ายเพ่ิมข้ึน หาก

จะต-องเสียค9าใช-จ9ายจริงมากกว9าท่ีได-กําหนดไว- 
 
มาตรา ๖๐  เจ-าหน-าท่ีจะต-องใช-มาตรการบังคับทางปกครองตามท่ีกําหนดไว-ในคํา

เตือนตามมาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําได-ก็ต9อเม่ือปรากฏว9ามาตรการท่ีกําหนดไว-
ไม9บรรลุตามวัตถุประสงคF 

ถ-าผู-อยู9 ในบังคับของคําสั่งทางปกครองต9อสู- ขัดขวางการบังคับทางปกครอง 
เจ-าหน-าท่ีอาจใช-กําลังเข-าดําเนินการเพ่ือให-เป1นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได- แต9ต-องกระทํา
โดยสมควรแก9เหตุ ในกรณีจําเป1นเจ-าหน-าท่ีอาจขอความช9วยเหลือจากเจ-าพนักงานตํารวจได- 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีไม9มีการชําระค9าปรับทางปกครอง ให-เจ-าหน-าท่ีดําเนินการต9อไป

ตามมาตรา ๕๗ 
 
มาตรา ๖๒  ผู-ถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณFการบังคับ

ทางปกครองน้ันได- 
การอุทธรณFการบังคับทางปกครองให-ใช-หลักเกณฑFและวิธีการเดียวกันกับการ

อุทธรณFคําสั่งทางปกครอง 
 
มาตรา ๖๓  ถ-าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว-โดยเฉพาะแล-ว 

แต9เจ-าหน-าท่ีเห็นว9ามาตรการบังคับน้ันมีลักษณะท่ีจะเกิดผลน-อยกว9ามาตรการบังคับตามหมวดน้ี 
เจ-าหน-าท่ีจะใช-มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดน้ีแทนก็ได- 

 
หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 
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มาตรา ๖๔  กําหนดเวลาเป1นวัน สัปดาหF เดือน หรือป2น้ัน มิให-นับวันแรกแห9ง

ระยะเวลาน้ันรวมเข-าด-วย เว-นแต9จะได-เร่ิมการในวันน้ันหรือมีการกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืนโดยเจ-าหน-าท่ี 
ในกรณีท่ีเจ-าหน-าท่ีมีหน-าท่ีต-องกระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ให-นับวันสิ้นสุดของระยะเวลาน้ันรวมเข-าด-วยแม-ว9าวันสุดท-ายเป1นวันหยุดทําการงานสําหรับ
เจ-าหน-าท่ี 

ในกรณีท่ีบุคคลใดต-องทําการอย9างหน่ึงอย9างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคําสั่งของเจ-าหน-าท่ี ถ-าวันสุดท-ายเป1นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ-าหน-าท่ีหรือ
วันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู-รับคําสั่ง ให-ถือว9าระยะเวลาน้ันสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุด
น้ัน เว-นแต9กฎหมายหรือเจ-าหน-าท่ีที่มีคําสั่งจะกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๕  ระยะเวลาท่ีกําหนดไว-ในคําสั่งของเจ-าหน-าท่ีอาจมีการขยายอีกได- และ

ถ-าระยะเวลาน้ันได-สิ้นสุดลงแล-วเจ-าหน-าท่ีอาจขยายโดยกําหนดให-มีผลย-อนหลังได-เช9นกันถ-าการสิ้นสุด
ตามระยะเวลาเดิมจะก9อให-เกิดความไม9เป1นธรรมท่ีจะให-สิ้นสุดลงตามน้ัน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผู-ใดไม9อาจกระทําการอย9างหน่ึงอย9างใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว-ในกฎหมายได-เพราะมีพฤติการณFท่ีจําเป1นอันมิได-เกิดข้ึนจากความผิดของผู-น้ัน ถ-าผู-น้ันมีคํา
ขอเจ-าหน-าท่ีอาจขยายระยะเวลาและดําเนินการส9วนหน่ึงส9วนใดท่ีล9วงมาแล-วเสียใหม9ก็ได-  ท้ังน้ี ต-อง
ย่ืนคําขอภายในสิบห-าวันนับแต9พฤติการณFเช9นว9าน้ันได-สิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๖๗  เม่ือมีการอุทธรณFตามบทบัญญัติในส9วนท่ี ๕ ของหมวด ๒ แห9ง

พระราชบัญญัติน้ี หรือการย่ืนคําขอต9อคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร-อง
ทุกขFตามกฎหมายว9าด-วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให-วินิจฉัยช้ีขาดแล-วให-อายุความสะดุดหยุดอยู9ไม9
นับในระหว9างน้ันจนกว9าการพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต9ถ-าเสร็จไปเพราะเหตุ
ถอนคําขอหรือท้ิงคําขอให-ถือว9าอายุความเรียกร-องของผู-ย่ืนคําขอไม9เคยมีการสะดุดหยุดอยู9เลย 

 
หมวด ๔ 
การแจ-ง 

   
 

มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให-ใช-บังคับกับการแจ-งซึ่งไม9อาจกระทําโดยวาจา
หรือเป1นหนังสือได-หรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจ-งไว-เป1นอย9างอ่ืน 

ในกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีแสดงให-ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ให-มีผลเม่ือได-แจ-ง 

 
มาตรา ๖๙  การแจ-งคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย9างอ่ืนท่ี

เจ-าหน-าท่ีต-องแจ-งให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทราบอาจกระทําด-วยวาจาก็ได- แต9ถ-าผู-น้ันประสงคFจะให-กระทําเป1น
หนังสือก็ให-แจ-งเป1นหนังสือ 
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การแจ-งเป1นหนังสือให-ส9งหนังสือแจ-งต9อผู-น้ัน หรือถ-าได-ส9งไปยังภูมิลําเนาของผู-น้ันก็
ให-ถือว9าได-รับแจ-งต้ังแต9ในขณะท่ีไปถึง 

ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีมีการให-ท่ีอยู9ไว-กับเจ-าหน-าท่ีไว-แล-ว การแจ-งไปยังท่ีอยู9
ดังกล9าวให-ถือว9าเป1นการแจ-งไปยังภูมิลําเนาของผู-น้ันแล-ว 

 
มาตรา ๗๐  การแจ-งเป1นหนังสือโดยวิธีให-บุคคลนําไปส9ง ถ-าผู-รับไม9ยอมรับหรือถ-า

ขณะนําไปส9งไม9พบผู-รับ และหากได-ส9งให-กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู9หรือทํางานในสถานท่ีน้ัน 
หรือในกรณีท่ีผู-น้ันไม9ยอมรับ หากได-วางหนังสือน้ันหรือปXดหนังสือน้ันไว-ในท่ีซึ่งเห็นได-ง9าย ณ สถานท่ี
น้ันต9อหน-าเจ-าพนักงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเป1นพยานก็ให-ถือว9าได-รับแจ-งแล-ว 

 
มาตรา ๗๑  การแจ-งโดยวิธีส9งทางไปรษณียFตอบรับให-ถือว9าได-รับแจ-งเม่ือครบ

กําหนดเจ็ดวันนับแต9วันส9งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเม่ือครบกําหนดสิบห-าวันนับแต9วันส9ง
สําหรับกรณีส9งไปยังต9างประเทศ เว-นแต9จะมีการพิสูจนFได-ว9าไม9มีการได-รับหรือได-รับก9อนหรือหลังจาก
วันน้ัน 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีมีผู- รับเกินห-าสิบคนเจ-าหน-าท่ีจะแจ-งให-ทราบต้ังแต9เร่ิม

ดําเนินการในเร่ืองน้ันว9าการแจ-งต9อบุคคลเหล9าน้ันจะกระทําโดยวิธีปXดประกาศไว- ณ ท่ีทําการของ
เจ-าหน-าท่ีและท่ีว9าการอําเภอท่ีผู-รับมีภูมิลําเนาก็ได- ในกรณีน้ีให-ถือว9าได-รับแจ-งเม่ือล9วงพ-นระยะเวลา
สิบห-าวันนับแต9วันท่ีได-แจ-งโดยวิธีดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีไม9รู-ตัวผู-รับหรือรู-ตัวแต9ไม9รู-ภูมิลําเนา หรือรู-ตัวและภูมิลําเนา

แต9มีผู-รับเกินหน่ึงร-อยคน การแจ-งเป1นหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพFซึ่งแพร9หลาย
ในท-องถ่ินน้ันก็ได- ในกรณีน้ีให-ถือว9าได-รับแจ-งเม่ือล9วงพ-นระยะเวลาสิบห-าวันนับแต9วันท่ีได-แจ-งโดยวิธี
ดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจําเป1นเร9งด9วนการแจ-งคําสั่งทางปกครองจะใช-วิธีส9งทาง

เคร่ืองโทรสารก็ได- แต9ต-องมีหลักฐานการได-ส9งจากหน9วยงานผู-จัดบริการโทรคมนาคมท่ีเป1นสื่อในการ
ส9งโทรสารน้ัน และต-องจัดส9งคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามหมวดน้ีให-แก9ผู-รับในทันทีท่ี
อาจกระทําได- ในกรณีน้ีให-ถือว9าผู-รับได-รับแจ-งคําสั่งทางปกครองเป1นหนังสือตามวัน เวลา ท่ีปรากฏใน
หลักฐานของหน9วยงานผู-จัดบริการโทรคมนาคมดังกล9าว เว-นแต9จะมีการพิสูจนFได-ว9าไม9มีการได-รับหรือ
ได-รับก9อนหรือหลังจากน้ัน 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๗๕  การแต9งต้ังกรรมการในลักษณะท่ีเป1นผู-ทรงคุณวุฒิให-แต9งต้ังโดยระบุตัว

บุคคล 
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มาตรา ๗๖  นอกจากพ-นจากตําแหน9งตามวาระ กรรมการพ-นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป1นบุคคลล-มละลาย 
(๔) เป1นคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๕) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต9เป1นความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันได-กระทําโดยประมาท 
(๖) มีเหตุต-องพ-นจากตําแหน9งก9อนครบวาระตามกฎหมายว9าด-วยการน้ัน 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีกรรมการพ-นจากตําแหน9งก9อนวาระ ผู-มีอํานาจแต9งต้ังอาจ

แต9งต้ังผู-อ่ืนเป1นกรรมการแทนได- และให-ผู-ท่ีได-รับแต9งต้ังให-ดํารงตําแหน9งแทนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับ
วาระท่ีเหลืออยู9ของผู-ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว9างท่ีกรรมการซึ่งแต9งต้ังไว-แล-วยังมี
วาระอยู9ในตําแหน9ง ให-ผู-ท่ีได-รับแต9งต้ังให-เป1นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9
ของกรรมการท่ีได-รับแต9งต้ังไว-แล-ว 

 
มาตรา ๗๘  ภายใต-บังคับมาตรา ๗๖ การให-กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข-อ

พิพาทพ-นจากตําแหน9งก9อนครบวาระจะกระทํามิได- เว-นแต9กรณีมีเหตุบกพร9องอย9างย่ิงต9อหน-าท่ีหรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย9างร-ายแรง 

 
มาตรา ๗๙  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต-อง

มีกรรมการมาประชุมอย9างน-อยก่ึงหน่ึงจึงจะเป1นองคFประชุม เว-นแต9บทบัญญัติแห9งกฎหมายหรือกฎ
หรือคําสั่งท่ีจัดให-มีคณะกรรมการชุดน้ันจะกําหนดไว-เป1นอย9างอ่ืน 

ในกรณีมีกรรมการครบท่ีจะเป1นองคFประชุมได- แต9การพิจารณาเร่ืองใดถ-าต-องเลื่อน
มาเพราะไม9ครบองคFประชุม ถ-าเป1นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช9คณะกรรมการวินิจฉัยข-อ
พิพาท หากได-มีการนัดประชุมเร่ืองน้ันอีกภายในสิบสี่วันนับแต9วันนัดประชุมท่ีเลื่อนมา และการ
ประชุมคร้ังหลังน้ีมีกรรมการมาประชุมไม9น-อยกว9าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให-ถือว9า
เป1นองคFประชุม แต9ทั้งน้ีต-องระบุความประสงคFให-เกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไว-ในหนังสือนัดประชุมด-วย 

 
มาตรา ๘๐  การประชุมให-เป1นไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
การนัดประชุมต-องทําเป1นหนังสือและแจ-งให-กรรมการทุกคนทราบล9วงหน-าไม9น-อย

กว9าสามวัน เว-นแต9กรรมการน้ันจะได-ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล-ว กรณีดังกล9าวน้ีจะทําหนังสือ
แจ-งนัดเฉพาะกรรมการท่ีไม9ได-มาประชุมก็ได- 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให-นํามาใช-บังคับในกรณีมีเหตุจําเป1นเร9งด9วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป1นอย9างอ่ืนก็ได- 
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มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอํานาจหน-าท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษา
ความเรียบร-อยในการประชุม ให-ประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป1นได- 

ถ-าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุมหรือไม9สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได-ให-รองประธาน
กรรมการทําหน-าท่ีแทน ถ-าไม9มีรองประธานกรรมการหรือมีแต9ไม9สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-กรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทําหน-าท่ีแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหน-าท่ีต-องดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการ
ประชุมให-นําความในวรรคสองมาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  การลงมติของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให-มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท9ากันให-ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ีขาด 
เร่ืองใดถ-าไม9มีผู-คัดค-าน ให-ประธานถามท่ีประชุมว9ามีผู-เห็นเป1นอย9างอ่ืนหรือไม9 เม่ือ

ไม9มีผู-เห็นเป1นอย9างอ่ืน ให-ถือว9าท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองน้ัน 
 
มาตรา ๘๓  ในการประชุมต-องมีรายงานการประชุมเป1นหนังสือ 
ถ-ามีความเห็นแย-งให-บันทึกความเห็นแย-งพร-อมท้ังเหตุผลไว-ในรายงานการประชุม 

และถ-ากรรมการฝTายข-างน-อยเสนอความเห็นแย-งเป1นหนังสือก็ให-บันทึกความเห็นแย-งน้ันไว-ด-วย 
 
มาตรา ๘๔  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข-อพิพาทต-องมีลายมือช่ือของ

กรรมการท่ีวินิจฉัยเร่ืองน้ัน 
ถ-ากรรมการคนใดมีความเห็นแย-ง ให-มีสิทธิทําความเห็นแย-งของตนรวมไว-ในคํา

วินิจฉัยได- 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๕  ให-ถือว9าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว9าด-วยการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ประชาชนของหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป1นระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา ๓๓ แห9ง
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๖  บรรดาคําขอเพ่ือให-มีคําสั่งทางปกครองท่ีเจ-าหน-าท่ีได-รับไว-ก9อนท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-เจ-าหน-าท่ีทําการพิจารณาคําขอดังกล9าวตามหลักเกณฑFท่ีกฎหมายหรือ
กฎสําหรับเร่ืองน้ันได-กําหนดไว- 

 
มาตรา ๘๗  เม่ือได-มีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแล-ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให-เป1น

อันยกเลิก 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการดําเนินงานทางปกครองใน
ป4จจุบันยังไม9มีหลักเกณฑFและข้ันตอนท่ีเหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑFและข้ันตอนต9าง ๆ 
สําหรับการดําเนินงานทางปกครองข้ึนเพ่ือให-การดําเนินงานเป1นไปโดยถูกต-องตามกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพในการใช-บังคับกฎหมายให-สามารถรักษาประโยชนFสาธารณะได- และอํานวยความเป1น
ธรรมแก9ประชาชน อีกท้ังยังเป1นการปOองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเป1นต-อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป1นการสมควรแก-ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว9าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือกําหนดหลักเกณฑFในการจัดทําคําสั่งทางปกครอง
ให-มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาประโยชนFสาธารณะและอํานวยความเป1นธรรมแก9ประชาชน อีกท้ังยังเป1น
การปOองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษF/ผู-จัดทํา 
๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน-า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 


