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เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมี
หลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก าหนดในกฎหมาย 

  
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 

(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
คดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 

(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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(๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 

(๗) การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๙) การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่

เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือ

จัดให้มีค าสั่งทางปกครอง 

“ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 

(๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการ
จัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่ง
ทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของค าสั่งทางปกครอง 

  
มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง

และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  



หมวด ๑ 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

                   
  

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้า
คนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้น
ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๘  ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่ง

พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้น

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
  
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

พ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 

  
มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีบุคคลดังกล่าวร้อง

ขอ  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 

(๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณาได้ 

(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



(๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมี
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) เรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
หมวด ๒ 

ค าสั่งทางปกครอง 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

เจ้าหน้าที่ 
                   

  
มาตรา ๑๒  ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 

  
มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
(๑) เป็นคู่กรณีเอง 

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา 

๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพ่ือที่
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูก
คัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มี

อ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม
แล้วต้องออกจากท่ีประชุม 

ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการผู้
ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 



ถ้าท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนน
ลับและให้เป็นที่สุด 

การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ

กรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้

ผู้บังคบับัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะ

ท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ 
แล้วแต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม่ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗  การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา

ทางปกครองที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควร
ด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ใหน้ ามาใช้บังคับกับกรณีท่ีมีความจ าเป็น

เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ 
หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ 

  
มาตรา ๑๙  ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา

ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้อง
พ้นจากต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ 

  



มาตรา ๒๐  ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้หมายความ
รวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจก ากับหรือควบคุมดูแลส าหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
โดยตรง และนายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 

  
ส่วนที่ ๒ 

คู่กรณี 
                   

  
มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทาง

ปกครองได้ตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
  
มาตรา ๒๒  ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น 

(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 

(๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิ

น าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่

คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

  
มาตรา ๒๔  คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่าง

หนึ่งอย่างใดตามท่ีก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะด าเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องท่ีผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท าการนั้นด้วย
ตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนทราบด้วย 

หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 

การแต่งตั้งให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณี
จะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว 

  



มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคน
ยื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี
เหล่านั้น 

ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค าสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการ
ก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมาก
เห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 

คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 

ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกับต้อง
แจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 

  
ส่วนที่ ๓ 

การพิจารณา 

                   
  

มาตรา ๒๖  เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่
เจ้าหน้าที่ก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าแปลนั้น เว้นแต่
เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ท าขึ้น
เป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ท าข้ึนเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๗[๒]  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี

ทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 
เมื่อมีผู้ยื่นค าขอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอที่

จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎ
ก าหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอและระบุรายการ
เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณา
จัดท าค าสั่งทางปกครองนั้นด้วย 
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เมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ใน
กรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของ
เจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่
ก าหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ยื่นค าขอไม่
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป 
ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ และ
บันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 

  
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ

เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
  
มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ใน

การนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 

(๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือประวิงเวลา 

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่

ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมี

โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็น
อย่างอ่ืน 

(๑) เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้
หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครองต้องล่าช้า
ออกไป 

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง 



(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ 

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 

(๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะ 

  
มาตรา ๓๑  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกัน

สิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างค า
วินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๒  เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้อง

รักษาไว้เป็นความลับ 

  
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี  ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

ในกรณีที่การด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก าหนดเวลาเพื่อการด าเนินงานในเรื่องนั้น 

  
ส่วนที่ ๔ 

รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 

                   
  

มาตรา ๓๔  ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบ
อ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

  
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้อง

ขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องยืนยันค าสั่งนั้น
เป็นหนังสือ 

  
มาตรา ๓๖  ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปีที่ท าค าสั่ง ชื่อ

และต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 

  



มาตรา ๓๗  ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้อง
จัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 

(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้
ค าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค าสั่งนั้นก็ได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 

(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 

(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 

(๔) เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้นร้องขอ 

  
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับค าสั่งทาง

ปกครองที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๙  การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 

การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ ตาม
ความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 

(๑) การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

(๒) การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
อนาคตที่ไม่แน่นอน 

(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 

(๔) การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือ
ยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิม
ข้อก าหนดดังกล่าว 

  
มาตรา ๓๙/๑[๓]  การออกค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎ

ก าหนดระยะเวลาในการออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครอง
นั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๔๐  ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลา
สั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

  
มาตรา ๔๑  ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็น

เหตุให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
(๑) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเองไม่ได้

นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 

(๒) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผล
ดังกล่าวในภายหลัง 

(๓) การรับฟังคู่กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้
สมบูรณ์ในภายหลัง 

(๔) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง 

เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งทางปกครอง
ประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับ
ค าสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ 
ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการ
น าค าสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนั้น 

  
มาตรา ๔๒  ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดย
เหตุอื่น 

เมื่อค าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด
ที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของค าสั่งทาง
ปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมาย
แสดงการสิ้นผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 

  
มาตรา ๔๓  ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจ

แก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 
ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดท าข้ึนเนื่องในการ
มีค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 



  
ส่วนที่ ๕ 

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

                   
  

มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่
มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดย
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ
บังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๔๕  ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่

ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่ง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน
ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้
ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

  
มาตรา ๔๗  การใดท่ีกฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ขอบเขตการ

พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส าหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
หมวด ๒ นี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 

  



มาตรา ๔๘  ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้ง
ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าว
เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
ส่วนที่ ๖ 

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

                   
  

มาตรา ๔๙  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ 

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับ
แต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค าสั่งทางปกครองจะได้ท าข้ึนเพราะการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๕๐  ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดย

จะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสั่งนั้นเป็น
ค าสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

  
มาตรา ๕๑  การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้

ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของ
ค าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค าสั่งทางปกครองได้ใช้
ประโยชน์อันเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรือได้ด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชัก

จูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 

(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะได้รับค าสั่งทางปกครอง
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับค าสั่งทาง
ปกครองได้ไป ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย



ถ้าเม่ือใดผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้
นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตาม
วรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจ านวน 

  
มาตรา ๕๒  ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูก

เพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองได้ และให้น าความในมาตรา 
๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากค าสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 

  
มาตรา ๕๓  ค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทาง

ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามท่ีก าหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องท าค าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาท านองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็น
กรณีท่ีการเพิกถอนไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุอ่ืน  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย 

ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองอาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่
ก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค าสั่งทางปกครองนั้นเอง 

(๒) ค าสั่งทางปกครองนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่
ก าหนด 

(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะท า
ค าสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้ 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะท าค าสั่งทางปกครองแล้ว
เจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระท าได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจ าเป็นต้อง
ป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) ผู้ได้รับ
ประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครอง
ได้ และให้น ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจ
แบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีก าหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทาง
ปกครอง 

(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ค าสั่งทางปกครอง 

ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๗ 

การขอให้พิจารณาใหม่ 
                   

  
มาตรา ๕๔  เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครองที่พ้น

ก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน

สาระส าคัญ 

(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 

(๔) ถ้าค าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้น
ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 

การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้
พิจารณาใหม่ได้ 

  
ส่วนที่ ๘ 

การบังคับทางปกครอง 

                   
  

มาตรา ๕๕  การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๕๖  เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดย



เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้นเอง ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์หรือผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทาง
ปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด 

  
มาตรา ๕๗  ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดย

ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่
มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขาย
ทอดตลาดเพ่ือช าระเงินให้ครบถ้วน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๘  ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่ง

ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทนโดยผู้อยู่ใน

บังคับของค าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่
เจ้าหน้าที่ 

(๒) ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อ
วัน 

เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครองจ านวนเท่าใดส าหรับในกรณีใด ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าที่ขัดต่อ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยไม่ต้องออกค าสั่งทางปกครองให้กระท าหรือละเว้นกระท าก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท าโดยสมควรแก่
เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน 

  
มาตรา ๕๙  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีค าเตือนเป็น

หนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสมควรแก่กรณี ค า
เตือนดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งทางปกครองก็ได้ 

ค าเตือนนั้นจะต้องระบุ 
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราว

เดียวกันไม่ได้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการ

แทน หรือจ านวนค่าปรับทางปกครอง แล้วแต่กรณี 



การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน หากจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 

  
มาตรา ๖๐  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในค าเตือนตาม

มาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลัง
เข้าด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจ าเป็น
เจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจได้ 

  
มาตรา ๖๑  ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 

๕๗ 

  
มาตรา ๖๒  ผู้ถูกด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง

นั้นได้ 
การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์ค าสั่งทาง

ปกครอง 

  
มาตรา ๖๓  ถ้าบทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่เจ้าหน้าที่

เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้ 

  
หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 

                   
  

มาตรา ๖๔  ก าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นับวัน
สิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีที่บุคคลใดต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือโดย
ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับ
ค าสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท างานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีค าสั่งจะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  



มาตรา ๖๕  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลา
นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยก าหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น 

  
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ท่ีจ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าที่อาจขยาย
ระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้  ทั้งนี้ ต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่
พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ

การยื่นค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณา
จะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค าขอหรือทิ้งค าขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้อง
ของผู้ยื่นค าขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย 

  
หมวด ๔ 

การแจ้ง 

                   
  

มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระท าโดยวาจาหรือเป็น
หนังสือได้หรือมีกฎหมายก าหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีค าสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 

  
มาตรา ๖๙  การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับ
แจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 

ในการด าเนินการเรื่องใดท่ีมีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 

  
มาตรา ๗๐  การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่งไม่

พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีท่ีผู้นั้นไม่ยอมรับ 
หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

  



มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับ
แต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

  
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด าเนินการในเรื่อง

นั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของเจ้าหน้าที่และท่ีว่าการอ าเภอที่ผู้รับ
มีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

  
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา หรือรู้ตัวและภูมิล าเนาแต่มีผู้รับเกิน

หนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

  
มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค าสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสารก็

ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่ง
ค าสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีท่ีอาจกระท าได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับ
แจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคม
ดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

  
หมวด ๕ 

คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง 

                   
  

มาตรา ๗๕  การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล 

  
มาตรา ๗๖  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาท 

(๖) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอ านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็น

กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 



ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา ๗๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพ้นจาก

ต าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรง 

  
มาตรา ๗๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่
ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัด
ประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผล
ตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 

  
มาตรา ๘๐  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่
ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัด
ประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

  
มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบร้อยใน

การประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการท า

หน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ นอกจากการด าเนินการประชุมให้น า
ความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๒  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็น
อย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 

  
มาตรา ๘๓  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 

ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า
กรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 

  
มาตรา ๘๔  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของกรรมการท่ี

วินิจฉัยเรื่องนั้น 

ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
  

บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๘๕  ให้ถือว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๖  บรรดาค าขอเพ่ือให้มีค าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาค าขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายหรือกฎส าหรับเรื่องนั้นได้ก าหนดไว้ 
  
มาตรา ๘๗  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก 

  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินงานทางปกครองในปัจจุบันยังไม่มี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานทาง
ปกครองขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้
สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗[๔] 

  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-9999-update.htm#_ftn4


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าค าสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษา
ประโยชน์สาธารณะและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกท้ังยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

วิชพงษ์/ผู้จัดท า 

๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

  
  
  
  

 

 

 
[๑] ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 
[๒] มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๓] มาตรา ๓๙/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๔] ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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