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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี ้เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี ้

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่
กําหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินีมิ้ใหใชบังคับแก 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
(๒) องคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคด ีและการวางทรัพย 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๙/๖๐ก/๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
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(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทาง

ยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนิน

กิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการ

ดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ 
ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น

ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัต ิการวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออก
กฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุง
หมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินจิฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 

“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยู
ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจาก
สิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ

ได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปน
กรรมการ 

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิโดยแตงต้ัง
จากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการ
บริหารราชการแผนดิน แตผูนั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสาม

ป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตาํแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหม ให

กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตาม
มาตรา ๗๖ 

 
มาตรา ๑๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาท่ีเปนสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาหาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 
(๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ตามท่ี

บุคคลดังกลาวรองขอ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี้เสนอคณะรัฐมนตรี

เปนคร้ังคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
คําสั่งทางปกครอง 
   

 
สวนท่ี ๑ 
เจาหนาที ่

   
 

มาตรา ๑๒  คําส่ังทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจหนาท่ีใน
เรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๓  เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(๑) เปนคูกรณีเอง 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(๓) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปน

พี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองช้ัน 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทน
ของคูกรณี 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดเปน

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหเจาหนาที่ผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป 

การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาที่อื่นเขาปฏิบัติ
หนาที่แทนผูท่ีถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการใน

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการ
เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูก
คัดคานเมื่อไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม 

ถาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานใน
ระหวางที่กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้น
ประกอบดวยกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน 

ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติ
ดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด 

การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับ

เจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอัน
อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นไมได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน

และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
(๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่

คัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
ชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 

(๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทาง
ปกครอง ซึ่งผูนั้นเปนกรรมการอยูมีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผูนั้นมีอํานาจใน
การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  การกระทําใด ๆ ของเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ยอมไมเสียไป เวนแตเจาหนาที่ผูเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูถูกคัดคานหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครอง แลวแตกรณีจะเห็นสมควรดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่

มีความจําเปนเรงดวน หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคล
จะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้นได 

 
มาตรา ๑๙  ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวย
กฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๒๐  ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของ
เจาหนาที่ที่ไมมีผูบังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นเปน
รัฐมนตรี 

 
สวนท่ี ๒ 
คูกรณี 

   
 
มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการ

พิจารณาทางปกครองไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูก
กระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 
มาตรา ๒๒  ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได 

จะตองเปน 
(๑) ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผูซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่

กําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแทนหรือตัวแทนแลวแต
กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ผูซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราช
กิจจานุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติ
ภาวะหรอืความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนา

เจาหนาที ่คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได 
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทํา

ของคูกรณ ีเวนแตคูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น 
 
มาตรา ๒๔  คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได 
ในการนี้เจาหนาที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผู
นั้นมีหนาที่โดยตรงที่จะตองทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการ
แทนทราบดวย 

หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงใน
เร่ืองน้ันเพียงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาท่ีแจงให
คูกรณีทราบโดยไมชักชา 

การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือ
การที่ความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมาย
ของคูกรณีหรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมี

คูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุ
ใหบุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผู
ที่ถูกระบุชื่อดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น 

ในกรณีที่มีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําส่ังทางปกครองในเรื่องเดียวกัน 
โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้น
แตงตั้งบุคคลที่คูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว  ในกรณีนี้ใหนํา
มาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา 
คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเม่ือใดก็ไดแตตองมี

หนังสือแจงใหเจาหนาที่ทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไป
ดวยตนเอง 

ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเมื่อใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงให
เจาหนาที่ทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๓ 
การพิจารณา 

   
 
มาตรา ๒๖  เอกสารที่ย่ืนตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทํา

ขึ้นเปนภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาให
ภายในระยะเวลาท่ีเจาหนาที่กําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่
เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น เวนแตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และ
ในกรณีนี้ใหถือวาวันที่ไดยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศเปนวันที่เจาหนาที่ไดรับ
เอกสารดังกลาว 

การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น
เปนภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณ ี
ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอัน

เห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณ ีใหเจาหนาที่แนะนําใหคูกรณีแกไข
เพิ่มเติมใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๘  ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงได

ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 
 
มาตรา ๒๙  เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการ

พิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยาน

บุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน
ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 

(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณ ีพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจง

พยานหลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาที ่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิ

ไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่
ตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะ
เห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 

(๑) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

(๒) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทาง
ปกครองตองลาชาออกไป 

(๓) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
(๕) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยาง

รายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
 
มาตรา ๓๑  คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือ

ช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอ
ตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสาร
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถา

เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับ 
 
มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความ

ประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหเจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไวตาม
ความเหมาะสมแกกรณ ี ท้ังนี ้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเรือ่งใดจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาท่ีมากกวา
หนึ่งราย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงาน
ในเรื่องนั้น 

 
สวนท่ี ๔ 

รูปแบบและผลของคําส่ังทางปกครอง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔  คําส่ังทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นรอง

ขอและการรองขอไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังดังกลาว 
เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ 

 
มาตรา ๓๖  คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและ

ปท่ีทําคําส่ัง ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมท้ังมีลายมือช่ือของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง
นั้น 

 
มาตรา ๓๗  คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง

เปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย  และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง 
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือใน
เอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
(๒) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
(๓) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองให

เหตุผลเปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ 
 
มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับ

กับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙  การออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ได

เทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจ
เปนอยางอื่น 

การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขใน
กรณีดังตอไปนี ้ตามความเหมาะสมแกกรณีดวย 

(๑) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นอยูกับ
เหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน 

(๓) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 
(๔) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมี

ภาระหนาที่หรือยอมรับภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความใน
การจัดใหมี เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว 

 
มาตรา ๔๐  คําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่

อาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืนคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือ
การโตแยงดังกลาวไวดวย 

ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ
หรือการโตแยงเริ่มนับใหมต้ังแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหม
และระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังทาง
ปกครอง 

 
มาตรา ๔๑  คําส่ังทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี ้ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 
(๑) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไมมีผูย่ืนคําขอในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะ

ดําเนินการเองไมไดนอกจากจะมีผูย่ืนคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการย่ืนคําขอเชนน้ันแลว 
(๒) คําส่ังทางปกครองท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถาไดมี

การจัดใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง 
(๓) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมี

การรับฟงใหสมบูรณในภายหลัง 
(๔) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาท่ี

นั้นไดใหความเห็นชอบในภายหลัง 
เมื่อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แลว และเจาหนาท่ีผูมี

คําสั่งทางปกครองประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิมใหเจาหนาที่ผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและความ
ประสงคของตนไวในหรือแนบไวกับคําสั่งเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนให
คูกรณีทราบดวย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
อุทธรณตามสวนท่ี ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไม
ตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําส่ังทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองนั้น 

 
มาตรา ๔๒  คําส่ังทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจง

เปนตนไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย
เงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น 

เม่ือคําส่ังทางปกครองส้ินผลลง ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกผูซึ่งครอบครอง
เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือ
เคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยูของคําส่ังทางปกครองน้ัน ใหสงคืนส่ิงน้ันหรือใหนําส่ิงของดังกลาว
อันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาใหเจาหนาที่จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทาง
ปกครองดังกลาวได 

 
มาตรา ๔๓  คําส่ังทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอยนั้น 

เจาหนาที่อาจแกไขเพิ่มเติมไดเสมอ 
ในการแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองตามวรรคหน่ึงใหแจงใหผูท่ีเก่ียวของ

ทราบตามควรแกกรณี ในการนี้เจาหนาที่อาจเรียกใหผูท่ีเกี่ยวของจัดสงคําสั่งทางปกครอง เอกสาร
หรือวัตถุอื่นใดที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพื่อการแกไขเพิ่มเติมได 

 
สวนท่ี ๕ 

การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออก

โดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ให
คูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
อางอิงประกอบดวย 

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการ
สั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๕  ใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจง

ผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคํา
อุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็น
ของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมด
หรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาดังกลาว 

เจาหนาท่ีผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทาง

ปกครองไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด 
ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทํา
คําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได 

 
มาตรา ๔๗  การใดท่ีกฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาที่ซึ่งเปน

คณะกรรมการ ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  สําหรับ
กระบวนการพิจารณาใหปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี ้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ดังกลาว 

 
มาตรา ๔๘  คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายหรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่งนั้น แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท สิทธิการ
อุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สวนท่ี ๖ 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๙  เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการ
กําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไม 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทํา
ภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคําสั่งทางปกครอง
จะไดทําขึ้นเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือการ
ขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๕๐  คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมด

หรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามท่ีกําหนดได แตถาคําส่ังนั้นเปนคําสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไป
ตามบทบญัญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 
มาตรา ๕๑  การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการให

เงิน หรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับ
ประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะไดรับความคุมครองตอเมื่อผูรับคําสั่งทาง
ปกครองไดใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือไดดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไปแลว
โดยไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูนั้นตองเสียหายเกินควรแกกรณ ี

ในกรณีดังตอไปนี ้ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได 
(๑) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง

หรือขมขู หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 
(๓) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับ

คําสั่งทางปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ในกรณีที่เพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่

ผูรับคําส่ังทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถาเม่ือใดผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวย
กฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือควรไดรูเชนนั้นหากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงให
ถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริตตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป และในกรณีตามวรรคสาม ผูนั้นตองรับ
ผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดรับไปเต็มจํานวน 

 
มาตรา ๕๒  คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของ

มาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคง
อยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มา
ใชบังคับโดยอนุโลม  แตตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงให
ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

คาทดแทนความเสียหายตามมาตราน้ีจะตองไมสูงกวาประโยชนท่ีผูน้ันอาจไดรับ
หากคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๕๓  คําส่ังทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแก

ผูรับคําส่ังทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลต้ังแตขณะท่ีเพิกถอนหรือ
มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได เวนแตเปนกรณีที่คงตองทําคําส่ังทาง
ปกครองที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุ
อื่น ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอกประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดเฉพาะเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่ง
ทางปกครองนั้นเอง 

(๒) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติ แตไมมีการ
ปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด 

(๓) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและ
พฤติการณเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และ
หากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น  แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําได
เทาท่ีผูรับประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

(๕) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชน
อันจําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ 
(๕) ผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความ
คงอยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนํามาตรา ๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือให
ประโยชนที่อาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผล
ยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของคําส่ังทางปกครอง 

(๒) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของคําส่ังทางปกครอง 

ท้ังน้ี ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๗ 
การขอใหพิจารณาใหม 

   
 
มาตรา ๕๔  เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่ง

ทางปกครองที่พนกําหนดอุทธรณตามสวนที่ ๕ ไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามา
ในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

(๓) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น 
(๔) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและ

ตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแก
คูกรณี 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรอื (๓) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไม
อาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น 

การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุ
ซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมได 

 
สวนท่ี ๘ 

การบังคับทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๕  การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมี

กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
มาตรา ๕๖  เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใชมาตรการ

บังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี ้เวนแตจะมีการสั่ง
ใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองดังกลาว 

เจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่อื่นเปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียง
เทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองนอยที่สุด 

 
มาตรา ๕๗  คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมี

การชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการ
แทนโดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละ
ยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ 

(๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน
สองหมื่นบาทตอวัน 

เจาหนาท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับใน
กรณีใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการ
กระทําที่ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละ
เวนกระทํากอนก็ได แตท้ังนี้ตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน 

 
มาตรา ๕๙  กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจาหนาที่

จะตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําส่ังทางปกครองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณี คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําส่ังทางปกครอง
ก็ได 

คําเตือนนั้นจะตองระบ ุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่ง

มาตรการในคราวเดียวกันไมได 
(๒) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายให

บุคคลอื่นกระทําการแทน หรือจํานวนคาปรบัทางปกครองแลวแตกรณี 
การกําหนดคาใชจายในคําเตือน ไมเปนการตัดสิทธิที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มขึ้น 

หากจะตองเสียคาใชจายจริงมากกวาที่ไดกําหนดไว 
 
มาตรา ๖๐  เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน

คําเตือนตามมาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฏวามาตรการที่
กําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง 
เจาหนาที่อาจใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตอง
กระทําโดยสมควรแกเหตุ ในกรณีจําเปนเจาหนาท่ีอาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจ
ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  ในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๕๗ 

 
มาตรา ๖๒  ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการ

บังคับทางปกครองนัน้ได 
การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการ

อุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
 
มาตรา ๖๓  ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะ

แลว แตเจาหนาที่เห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตาม
หมวดนี้ เจาหนาที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได 

 
หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 
   

 
มาตรา ๖๔  กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรอืปนั้น มิใหนับวันแรกแหง

ระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดย
เจาหนาที ่

ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหนับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงาน
สําหรับเจาหนาท่ี 

ในกรณีท่ีบุคคลใดตองทําการอยางหน่ึงอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคําส่ังของเจาหนาท่ี ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือ
วันหยุดตามประเพณีของบุคคลผูรับคําสั่ง ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจาก
วันหยุดน้ัน เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๖๕  ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาที่อาจมีการขยายอีกได 

และถาระยะเวลานั้นไดสิ้นสุดลงแลวเจาหนาที่อาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถา
การสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมที่จะใหสิ้นสุดลงตามนั้น 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทําการอยางหน่ึงอยางใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้น
มีคําขอเจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ท้ังนี ้
ตองยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานัน้ไดสิ้นสุดลง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนที่ ๕ ของหมวด ๒ แหง
พระราชบัญญัตินี้หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดแลวใหอายุความสะดุด
หยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จ
ไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือท้ิงคําขอใหถือวาอายุความเรียกรองของผูย่ืนคําขอไมเคยมีการสะดุด
หยุดอยูเลย 

 
หมวด ๔ 
การแจง 

   
 
มาตรา ๖๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับกับการแจงซึ่งไมอาจกระทําโดย

วาจาหรือเปนหนังสือไดหรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจงไวเปนอยางอื่น 
ในกรณีคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหมีผลเม่ือไดแจง 
 
มาตรา ๖๙  การแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่

เจาหนาที่ตองแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทํา
เปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือ 

การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผู
นั้นก็ใหถือวาไดรับแจงตั้งแตในขณะที่ไปถึง 

ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการใหที่อยูไวกับเจาหนาที่ไวแลว การแจงไปยังท่ีอยู
ดังกลาวใหถือวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว 

 
มาตรา ๗๐  การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือ

ถาขณะนําไปสงไมพบผูรับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานใน
สถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผูนั้นไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็น
ไดงาย ณ สถานท่ีนั้นตอหนาเจาพนักงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยานก็ใหถือวา
ไดรับแจงแลว 

 
มาตรา ๗๑  การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบ

กําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสง
สําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือ
หลังจากวันนั้น 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มีผูรับเกินหาสิบคนเจาหนาที่จะแจงใหทราบตั้งแตเริ่ม

ดําเนินการในเรื่องนั้นวาการแจงตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ที่ทําการของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาที่และที่วาการอําเภอที่ผูรับมีภูมิลําเนาก็ได  ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพน
ระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและ

ภูมิลําเนาแตมีผูรับเกินหนึ่งรอยคน การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพ
ซึ่งแพรหลายในทองถิ่นนั้นก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแต
วันท่ีไดแจงโดยวิธีดังกลาว 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งทางปกครองจะใชวิธีสง

ทางเคร่ืองโทรสารก็ได แตตองมีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมที่เปน
สื่อในการสงโทรสารนั้น และตองจัดสงคําส่ังทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามหมวดน้ี
ใหแกผูรับในทันทีท่ีอาจกระทําได ในกรณีนี้ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ
ตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมดังกลาว เวนแตจะมีการ
พิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากนั้น 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๗๕  การแตงตั้งกรรมการในลักษณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดย

ระบุตัวบุคคล 
 
มาตรา ๗๖  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) มีเหตุตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจ

แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง
มีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังไวแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๘  ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ การใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาทพนจากตําแหนงกอนครบวาระจะกระทํามิได เวนแตกรณีมีเหตุบกพรองอยางย่ิงตอ
หนาท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 

 
มาตรา ๗๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการ

ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือกฎหรือคําส่ังที่จัดใหมีคณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีมีกรรมการครบท่ีจะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเรื่องใดถาตอง
เลื่อนมาเพราะไมครบองคประชุม ถาเปนการประชุมของคณะกรรมการซ่ึงมิใชคณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาท หากไดมีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมที่เลื่อนมา 
และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด ใหถือวาเปนองคประชุม แตท้ังน้ีตองระบุความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไวใน
หนังสือนัดประชุมดวย 

 
มาตรา ๘๐  การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด 
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไม

นอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทํา
หนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได 

 
มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพื่อรักษา

ความเรียบรอยในการประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรอง

ประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมหีนาที่ตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการ
ประชุมใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๒  การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
เร่ืองใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม 

เม่ือไมมีผูเห็นเปนอยางอ่ืน ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๘๓  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการ
ประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงน้ัน
ไวดวย 

 
มาตรา ๘๔  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตองมีลายมือชื่อของ

กรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น 
ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคํา

วินิจฉัยได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๕  ใหถือวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ 
แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๖  บรรดาคําขอเพื่อใหมีคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไดรับไวกอนที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาหนาที่ทําการพิจารณาคําขอดังกลาวตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
หรือกฎสําหรับเรื่องนั้นไดกําหนดไว 

 
มาตรา ๘๗  เมื่อไดมีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแลว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให

เปนอันยกเลิก 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีการดําเนินงานทางปกครอง
ในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอน
ตางๆ สําหรับการดําเนินงานทางปกครองขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และ
อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกท้ังยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 

๘/๓/๔๕ 
A+B (C) 

สุกิจ/กองเกียรต ิ จัดทํา 
๑๘/มี.ค./๔๖ 
สุมลรัตน/แกไข 
๖/ก.ค./๔๗ 

 


