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เป็นปีที ่๕๑ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่สมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยวิธปีฏบิัติรำชกำรทำงปกครอง 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่วันถัดจำก

วันประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 * รก.๒๕๓๙/๖๐ก/๑/๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 

 มำตรำ ๓ วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน

พระรำชบัญญัตินี้  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยใดก ำหนดวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองเร่ืองใดไว้

โดยเฉพำะและมีหลักเกณฑ์ ที่ประกันควำมเป็นธรรมหรือมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรไม่ต ่ำกว่ำ

หลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติน้ี 

 ควำมในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับข้ันตอนและระยะเวลำอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก ำหนดใน

กฎหมำย 

 มำตรำ ๔ พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

 (๑) รัฐสภำและคณะรัฐมนตรี 

 (๒) องค์กรที่ใช้อ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญโดยเฉพำะ 



๒๗๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๓) กำรพิจำรณำของนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงำนทำงนโยบำยโดยตรง 

 (๔) กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลและกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร

พิจำรณำคดี กำรบังคับคดี และกำรวำงทรัพย ์

 (๕) กำรพิจำรณำวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์และกำรสั่งกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ 

 (๖) กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบันโยบำยกำรต่ำงประเทศ 

 (๗) กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบัรำชกำรทหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงปฏบิัติหน้ำที่ทำงยุทธกำรร่วมกับ

ทหำรในกำรป้องกนัและรักษำควำมมั่นคงของรำชอำณำจักรจำกภัยคุกคำมทั้งภำยนอกและภำยในประเทศ 

 (๘) กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

 (๙) กำรด ำเนินกจิกำรขององค์กำรทำงศำสนำ 

 กำรยกเว้นไม่ให้น ำบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับแก่กำรด ำเนินกิจกำรใดหรือ

กับหน่วยงำนใดนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำตำมข้อเสนอของ

คณะกรรมกำรวิธปีฏบิัติรำชกำรทำงปกครอง 

 มำตรำ ๕ ในพระรำชบัญญัตินี้  

 “วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง” หมำยควำมว่ำ กำรเตรียมกำรและกำรด ำเนินกำรของ

เจ้ำหน้ำที่เพ่ือจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครองหรือกฎ และรวมถึงกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงปกครองตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 “กำรพิจำรณำทำงปกครอง” หมำยควำมว่ำ กำรเตรียมกำรและกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่

เพ่ือจัดให้มีค ำสั่งทำงปกครอง 

 “ค ำสั่งทำงปกครอง” หมำยควำมว่ำ 

 (๑) กำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่ที่มีผลเป็นกำรสร้ำงนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่ำง

บุคคลในอันที่จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถำนภำพของสทิธิหรือหน้ำที่

ของบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรถำวรหรือช่ัวครำว เช่น กำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรวินิจฉัย

อุทธรณ ์กำรรับรอง และกำรรับจดทะเบียน แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรออกกฎ 

 (๒) กำรอื่นที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 “กฎ” หมำยควำมว่ำ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นกำรทั่วไป โดยไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

หรือบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ 

 “คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรที่จัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำยที่มี

กำรจัดองค์กรและวิธพิีจำรณำส ำหรับกำรวินิจฉัยช้ีขำดสทิธแิละหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

 “เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ ำนำจหรือได้รับมอบให้

ใช้อ ำนำจทำงปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดตั้งขึ้ น

ในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกจิหรือกจิกำรอื่นของรัฐหรือไม่กต็ำม 



๒๗๕ 
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 “คู่กรณ”ี หมำยควำมว่ำ ผู้ย่ืนค ำขอหรือผู้คัดค้ำนค ำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของ

ค ำสั่งทำงปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ำมำในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองเนื่องจำกสทิธิของผู้นั้นจะถูก

กระทบกระเทอืนจำกผลของค ำสั่งทำงปกครอง 

 มำตรำ ๖ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง

และประกำศ เพ่ือปฏบิัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

 

 มำตรำ ๗ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง

ปกครอง” ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เลขำธกิำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

และผู้ทรงคุณวุฒิอกีไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกนิเก้ำคนเป็นกรรมกำร 

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมี

ควำมเช่ียวชำญในทำงนิติศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์ สงัคมศำสตร์ หรือกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

 ให้เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแต่งตั้งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มำตรำ ๘ ให้กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี กรรมกำร

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอกีได้ 

 ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ให้กรรมกำรนั้น

ปฏบิัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้แต่งตั้งกรรมกำรใหม่ 

 มำตรำ ๙ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๘ กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตำมมำตรำ ๗๖ 

 มำตรำ ๑๐ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำท ำหน้ำที่ เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ

คณะกรรมกำรวิธปีฏบิัติรำชกำรทำงปกครอง รับผิดชอบงำนธุรกำร งำนประชุม กำรศึกษำหำข้อมูลและ

กจิกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบังำนของคณะกรรมกำรวิธปีฏบิัติรำชกำรทำงปกครอง 

 มำตรำ ๑๑ คณะกรรมกำรวิธปีฏบิัติรำชกำรทำงปกครองมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) สอดส่องดูแลและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 

 (๒) ให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี ตำมที่บุคคลดังกล่ำว 

ร้องขอ ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรวิธปีฏบิัติรำชกำรทำงปกครองก ำหนด 



๒๗๖ 
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 (๓) มีหนังสอืเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใดมำช้ีแจงหรือแสดงควำมเห็นประกอบกำร

พิจำรณำได้ 

 (๔) เสนอแนะในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำและกำรออกกฎกระทรวงหรือประกำศตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 (๕) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังครำว 

ตำมควำมเหมำะสมแต่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 

ให้เป็นไปโดยมีควำมเป็นธรรมและมีประสทิธภิำพย่ิงขึ้น 

 (๖) เร่ืองอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

หมวด ๒ 

ค าสัง่ทางปกครอง 

 

ส่วนท่ี ๑ 

เจา้หนา้ท่ี 

 

 มำตรำ ๑๒ ค ำสั่งทำงปกครองจะต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีอ ำนำจหน้ำที่ในเร่ืองน้ัน 

 มำตรำ ๑๓ เจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปน้ีจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ 

 (๑) เป็นคู่กรณเีอง 

 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 

 (๓) เป็นญำติของคู่กรณี คือ เป็นบุพกำรีหรือผู้สบืสนัดำนไม่ว่ำช้ันใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภำยในสำมช้ัน หรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียงสองช้ัน 

 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทกัษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

 (๕) เป็นเจ้ำหนี้หรือลูกหนี้  หรือเป็นนำยจ้ำงของคู่กรณ ี

 (๖) กรณอีื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๑๔ เมื่อมีกรณีตำมมำตรำ ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้ำนว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดเป็นบุคคลตำม

มำตรำ ๑๓ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น้ันหยุดกำรพิจำรณำเร่ืองไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้ นไป

ช้ันหนึ่งทรำบ เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวจะได้มีค ำสั่งต่อไป 

 กำรย่ืนค ำคัดค้ำน กำรพิจำรณำค ำคัดค้ำน และกำรสั่งให้เจ้ำหน้ำที่อื่นเข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทน

ผู้ที่ถูกคัดค้ำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๑๕ เมื่อมีกรณีตำมมำตรำ ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้ำนว่ำกรรมกำรในคณะกรรมกำรที่มี

อ ำนำจพิจำรณำทำงปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่ำว ให้ประธำนกรรมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร

เพ่ือพิจำรณำเหตุคัดค้ำนนั้น ในกำรประชุมดังกล่ำวกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนเมื่อได้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงและ

ตอบข้อซักถำมแล้วต้องออกจำกที่ประชุม 



๒๗๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ถ้ำคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้ำนในระหว่ำงที่กรรมกำร

ผู้ถูกคัดค้ำนต้องออกจำกที่ประชุม ให้ถือว่ำคณะกรรมกำรคณะน้ันประกอบด้วยกรรมกำรทุกคนที่ไม่ถูก

คัดค้ำน 

 ถ้ำที่ประชุมมีมติให้กรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนปฏบิัติหน้ำที่ต่อไปด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสอง

ในสำมของกรรมกำรที่ไม่ถูกคัดค้ำน กใ็ห้กรรมกำรผู้น้ันปฏบิัติหน้ำที่ต่อไปได้ มติดังกล่ำวให้กระท ำโดย

วิธลีงคะแนนลับและให้เป็นที่สดุ 

 กำรย่ืนค ำคัดค้ำนและกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 มำตรำ ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจำกที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๓ เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่หรือ

กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครองซ่ึงมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรพิจำรณำ

ทำงปกครองไม่เป็นกลำง เจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรผู้น้ันจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองในเร่ืองน้ันไม่ได้ 

 ในกรณตีำมวรรคหนึ่ง ให้ด ำเนินกำรดังนี้  

 (๑) ถ้ำผู้นั้นเห็นเองว่ำตนมีกรณีดังกล่ำว ให้ผู้นั้นหยุดกำรพิจำรณำเร่ืองไว้ก่อนและแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธำนกรรมกำรทรำบ แล้วแต่กรณ ี

 (๒) ถ้ำมีคู่กรณีคัดค้ำนว่ำผู้นั้นมีเหตุดังกล่ำว หำกผู้น้ันเหน็ว่ำตนไม่มีเหตุตำมที่คัดค้ำนน้ัน 

ผู้นั้น จะท ำกำรพิจำรณำเร่ืองต่อไปกไ็ด้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธำน

กรรมกำรทรำบ แล้วแต่กรณ ี

 (๓) ให้ผู้บังคับบัญชำของผู้น้ันหรือคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครอง ซึ่งผู้นั้น

เป็นกรรมกำรอยู่มีค ำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้ำ แล้วแต่กรณว่ีำผู้นั้นมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำทำงปกครอง

ในเร่ืองนั้นหรือไม่ 

 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๔ วรรคสอง และมำตรำ ๑๕ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่มำใช้

บังคับโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๑๗ กำรกระท ำใดๆ ของเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ

พิจำรณำทำงปกครองที่ได้กระท ำไปก่อนหยุดกำรพิจำรณำตำมมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๖ ย่อมไม่เสีย

ไป เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ถูกคัดค้ำนหรือคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำทำง

ปกครอง แล้วแต่กรณจีะเหน็สมควรด ำเนินกำรส่วนหนึ่งส่วนใดเสยีใหม่กไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๘ บทบัญญัติมำตรำ ๑๓ ถึงมำตรำ ๑๖ ไม่ให้น ำมำใช้บังคับกับกรณีที่มีควำม

จ ำเป็นเร่งด่วน หำกปล่อยให้ล่ำช้ำไปจะเสยีหำยต่อประโยชน์สำธำรณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสยีหำย

โดยไม่มีทำงแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้ำหน้ำที่อื่นปฏบิัติหน้ำที่แทนผู้น้ันได้ 

 มำตรำ ๑๙ ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ

พิจำรณำทำงปกครองใดขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมหรือกำรแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมำย อัน

เป็นเหตุให้ผู้น้ันต้องพ้นจำกต ำแหน่งกำรพ้นจำกต ำแหน่งเช่นว่ำน้ีไม่กระทบกระเทอืนถึงกำรใดที่ผู้น้ัน

ได้ปฏบิัติไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ 



๒๗๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๐ ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้ นไปช้ันหนึ่ งตำมมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๖ ให้

หมำยควำมรวมถึง ผู้ซ่ึงกฎหมำยก ำหนดให้มีอ ำนำจก ำกบัหรือควบคุมดูแลส ำหรับกรณีของเจ้ำหน้ำที่ที่

ไม่มีผู้บังคับบัญชำโดยตรง และนำยกรัฐมนตรีส ำหรับกรณทีี่เจ้ำหน้ำที่ผู้น้ันเป็นรัฐมนตรี 

 

ส่วนท่ี ๒ 

คู่กรณี 

 

 มำตรำ ๒๑ บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อำจเป็นคู่กรณีในกำรพิจำรณำทำง

ปกครองได้ตำมขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออำจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอำจ

หลีกเล่ียงได้ 

 มำตรำ ๒๒ ผู้มีควำมสำมำรถกระท ำกำรในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองได้จะต้องเป็น 

 (๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภำวะ 

 (๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมำยเฉพำะก ำหนดให้มีควำมสำมำรถกระท ำกำรในเร่ืองที่ก ำหนดได้ แม้

ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือควำมสำมำรถถูกจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 

 (๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตำมมำตรำ ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี 

 (๔) ผู้ซึ่งมีประกำศของนำยกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยในรำชกิจจำ

นุเบกษำก ำหนดให้มีควำมสำมำรถกระท ำกำรในเร่ืองที่ก ำหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือ

ควำมสำมำรถถูกจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 

 มำตรำ ๒๓ ในกำรพิจำรณำทำงปกครองที่คู่กรณีต้องมำปรำกฏตัวต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ คู่กรณี

มีสทิธนิ ำทนำยควำมหรือที่ปรึกษำของตนเข้ำมำในกำรพิจำรณำทำงปกครองได้ 

 กำรใดที่ทนำยควำมหรือที่ปรึกษำได้ท ำลงต่อหน้ำคู่กรณีให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำของคู่กรณ ี

เว้นแต่คู่กรณจีะได้คัดค้ำนเสยีแต่ในขณะนั้น 

 มำตรำ ๒๔ คู่กรณีอำจมีหนังสอืแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภำวะกระท ำกำร

อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำมที่ก ำหนดแทนตนในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองใดๆ ได้ ในกำรน้ีเจ้ำหน้ำที่

จะด ำเนินกระบวนพิจำรณำทำงปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพำะเมื่อเป็นเร่ืองที่ผู้น้ันมีหน้ำที่โดยตรงที่

จะต้องท ำกำรนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้กระท ำกำรแทนทรำบด้วย 

 หำกปรำกฏว่ำผู้ได้รับกำรแต่งตั้ งให้กระท ำกำรแทนผู้ใดไม่ทรำบข้อเท็จจริงในเร่ืองนั้น

เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วำงใจในควำมสำมำรถของบุคคลดังกล่ำวให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้คู่กรณีทรำบ

โดยไม่ชักช้ำ 

 กำรแต่งตั้ งให้กระท ำกำรแทนไม่ถือว่ำสิ้ นสุดลงเพรำะควำมตำยของคู่ กรณีหรือกำรที่

ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปล่ียนแปลงไป เว้นแต่ผู้สบืสทิธติำมกฎหมำยของคู่กรณี

หรือคู่กรณจีะถอนกำรแต่งตั้งดังกล่ำว 



๒๗๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๕ ในกรณีที่มีกำรย่ืนค ำขอโดยมีผู้ลงช่ือร่วมกันเกินห้ำสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้ำ

สิบคนย่ืนค ำขอที่มีข้อควำมอย่ำงเดียวกันหรือท ำนองเดียวกัน ถ้ำในค ำขอมีกำรระบุให้บุคคลใดเป็น

ตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวหรือมีข้อควำมเป็นปริยำยให้เข้ำใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่ำผู้ที่ถูกระบุช่ือดังกล่ำว

เป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณเีหล่ำนั้น 

 ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้ำสบิคนย่ืนค ำขอให้มีค ำสั่งทำงปกครองในเร่ืองเดียวกนั โดยไม่มีกำร

ก ำหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำหน้ำที่ในเร่ืองน้ันแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณี

ฝ่ำยข้ำงมำกเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่ำว ในกรณีนี้ ให้น ำมำตรำ ๒๔ วรรคสอง และ

วรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ตัวแทนร่วมตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดำ 

 คู่กรณีจะบอกเลิกกำรให้ตัวแทนร่วมด ำเนินกำรแทนตนเมื่อใดกไ็ด้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้

เจ้ำหน้ำที่ทรำบและด ำเนินกำรใดๆ ในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองต่อไปด้วยตนเอง 

 ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกกำรเป็นตัวแทนเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ

กบัต้องแจ้งให้คู่กรณทุีกรำยทรำบด้วย 

 

ส่วนท่ี ๓ 

การพิจารณา 

 

 มำตรำ ๒๖ เอกสำรที่ย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่ให้จัดท ำเป็นภำษำไทย ถ้ำเป็นเอกสำรที่ท  ำข้ึนเป็น

ภำษำต่ำงประเทศ ให้คู่กรณีจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทยที่มีกำรรับรองควำมถูกต้องมำให้ภำยใน

ระยะเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด ในกรณีน้ีให้ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวได้ย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่เจ้ำหน้ำที่

ได้รับค ำแปลนั้น เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่จะยอมรับเอกสำรที่ท  ำข้ึนเป็นภำษำต่ำงประเทศ และในกรณีนี้ ให้ถือ

ว่ำวันที่ได้ย่ืนเอกสำรฉบับที่ท  ำข้ึนเป็นภำษำต่ำงประเทศเป็นวันที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรดังกล่ำว 

 กำรรับรองควำมถูกต้องของค ำแปลเป็นภำษำไทยหรือกำรยอมรับเอกสำรที่ท  ำข้ึนเป็น

ภำษำต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๒๗ ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งสทิธิและหน้ำที่ในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองให้คู่กรณี

ทรำบตำมควำมจ ำเป็นแก่กรณี 

 ถ้ำค ำขอหรือค ำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจหรือผิดหลงอนัเหน็ได้ชัดว่ำ

เกดิจำกควำมไม่รู้หรือควำมเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้คู่กรณแีก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 

 มำตรำ ๒๘ ในกำรพิจำรณำทำงปกครอง เจ้ำหน้ำที่อำจตรวจสอบข้อเทจ็จริงได้ตำมควำม

เหมำะสมในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กบัค ำขอหรือพยำนหลักฐำนของคู่กรณี 

 มำตรำ ๒๙ เจ้ำหน้ำที่ต้องพิจำรณำพยำนหลักฐำนที่ตนเห็นว่ำจ ำเป็นแก่กำรพิสูจน์ข้อเทจ็จริง 

ในกำรนี้ ให้รวมถึงกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

 (๑) แสวงหำพยำนหลักฐำนทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้อง 



๒๘๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๒) รับฟังพยำนหลักฐำน ค ำช้ีแจง หรือควำมเห็นของคู่กรณีหรือของพยำนบุคคลหรือ

พยำนผู้เช่ียวชำญที่คู่กรณีกล่ำวอ้ำง เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำเป็นกำรกล่ำวอ้ำงที่ไม่จ ำเป็นฟุ่มเฟือยหรือ

เพ่ือประวิงเวลำ 

 (๓) ขอข้อเทจ็จริงหรือควำมเหน็จำกคู่กรณี พยำนบุคคล หรือพยำนผู้เช่ียวชำญ 

 (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสำรส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) ออกไปตรวจสถำนที่ 

 คู่กรณีต้องให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรพิสจูน์ข้อเทจ็จริง และมีหน้ำที่แจ้งพยำนหลักฐำน 

ที่ตนทรำบแก่เจ้ำหน้ำที่ 

 พยำนหรือพยำนผู้เช่ียวชำญที่เจ้ำหน้ำที่เรียกมำให้ถ้อยค ำหรือท ำควำมเห็นมีสิทธิได้รับค่ำ

ป่วยกำรตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๓๐ ในกรณีที่ค ำสั่งทำงปกครองอำจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้ำหน้ำที่ต้องให้

คู่กรณมีีโอกำสที่จะได้ทรำบข้อเทจ็จริงอย่ำงเพียงพอและมีโอกำสได้โต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำนของตน 

 ควำมในวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่จะเห็นสมควร

ปฏบิัติเป็นอย่ำงอื่น 

 (๑) เมื่อมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำง

ร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 

 (๒) เมื่อจะมีผลท ำให้ระยะเวลำที่กฎหมำยหรือกฎก ำหนดไว้ในกำรท ำค ำสั่งทำงปกครอง

ต้องล่ำช้ำออกไป 

 (๓) เมื่อเป็นข้อเทจ็จริงที่คู่กรณน้ัีนเองได้ให้ไว้ในค ำขอ ค ำให้กำรหรือค ำแถลง 

 (๔) เมื่อโดยสภำพเหน็ได้ชัดในตัวว่ำกำรให้โอกำสดังกล่ำวไม่อำจกระท ำได้ 

 (๕) เมื่อเป็นมำตรกำรบังคับทำงปกครอง 

 (๖) กรณอีื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ให้โอกำสตำมวรรคหน่ึง ถ้ำจะก่อให้เกิดผลเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อ

ประโยชน์สำธำรณะ 

 มำตรำ ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสำรที่จ ำเป็นต้องรู้ เพ่ือกำรโต้แย้งหรือช้ีแจงหรือ

ป้องกันสทิธขิองตนได้ แต่ถ้ำยังไม่ได้ท ำค ำสั่งทำงปกครองในเร่ืองนั้น คู่กรณไีม่มีสทิธขิอตรวจดูเอกสำร

อนัเป็นต้นร่ำงค ำวินิจฉัย 

 กำรตรวจดูเอกสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจดูเอกสำร หรือกำรจัดท ำส ำเนำเอกสำรให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๓๒ เจ้ำหน้ำที่อำจไม่อนุญำตให้ตรวจดูเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนได้ ถ้ำเป็นกรณีที่

ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ 

 มำตรำ ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมประหยัดและควำม

มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวำงระเบียบก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรพิจำรณำทำงปกครองข้ึนไว้ตำมควำมเหมำะสมแก่กรณี ทั้งนี้  

เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบักฎหมำยหรือกฎในเร่ืองน้ัน 



๒๘๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่กำรด ำเนินงำนในเร่ืองใดจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำหน่ึงรำย 

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ต้องประสำนงำนกนัในกำรก ำหนดเวลำเพ่ือกำรด ำเนินงำนในเร่ืองน้ัน 

 

ส่วนท่ี ๔ 

รูปแบบและผลของค าสัง่ทางปกครอง 

 

 มำตรำ ๓๔ ค ำสั่งทำงปกครองอำจท ำเป็นหนังสือหรือวำจำหรือโดยกำรสื่อควำมหมำยใน

รูปแบบอื่นกไ็ด้ แต่ต้องมีข้อควำมหรือควำมหมำยที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้ำใจได้ 

 มำตรำ ๓๕ ในกรณีที่ค ำสั่งทำงปกครองเป็นค ำสั่งด้วยวำจำ ถ้ำผู้รับค ำสั่งนั้นร้องขอและกำร

ร้องขอได้กระท ำโดยมีเหตุอนัสมควรภำยในเจด็วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งต้อง

ยืนยันค ำสั่งนั้นเป็นหนังสอื 

 มำตรำ ๓๖ ค ำสั่งทำงปกครองที่ท  ำเป็นหนังสอือย่ำงน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ท  ำค ำสั่ง 

ช่ือและต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่ง พร้อมทั้งมีลำยมือช่ือของเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งน้ัน 

 มำตรำ ๓๗ ค ำสั่งทำงปกครองที่ท  ำเป็นหนังสอืและกำรยืนยันค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสอื

ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 

 (๑) ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคัญ 

 (๒) ข้อกฎหมำยที่อ้ำงองิ 

 (๓) ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจ 

 นำยกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยอำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดให้

ค ำสั่งทำงปกครองกรณหีนึ่งกรณใีดต้องระบุเหตุผลไว้ในค ำสั่งนั้นเองหรือในเอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งนั้นกไ็ด้ 

 บทบัญญัติตำมวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกบักรณดีังต่อไปนี้  

 (๑) เป็นกรณทีี่มีผลตรงตำมค ำขอและไม่กระทบสทิธแิละหน้ำที่ของบุคคลอื่น 

 (๒) เหตุผลน้ันเป็นที่รู้กนัอยู่แล้วโดยไม่จ ำต้องระบุอกี 

 (๓) เป็นกรณทีี่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับตำมมำตรำ ๓๒ 

 (๔) เป็นกำรออกค ำสั่งทำงปกครองด้วยวำจำหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็น

ลำยลักษณอ์กัษรในเวลำอนัควรหำกผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งนั้นร้องขอ 

 มำตรำ ๓๘ บทบัญญัติตำมมำตรำ ๓๖ และมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับค ำสั่ง

ทำงปกครองที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ ์วิธกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๓๙ กำรออกค ำสั่งทำงปกครองเจ้ำหน้ำที่อำจก ำหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่ำที่จ ำเป็น

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำย เว้นแต่กฎหมำยจะก ำหนดข้อจ ำกดัดุลพินิจเป็นอย่ำงอื่น 

 กำรก ำหนดเงื่อนไขตำมวรรคหนึ่ ง ให้หมำยควำมรวมถึงกำรก ำหนดเงื่อนไขในกรณี

ดังต่อไปนี้  ตำมควำมเหมำะสมแก่กรณด้ีวย 

 (๑) กำรก ำหนดให้สทิธหิรือภำระหน้ำที่เร่ิมมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 

 (๒) กำรก ำหนดให้กำรเร่ิมมีผลหรือสิ้นผลของสทิธหิรือภำระหน้ำที่ต้องข้ึนอยู่กบัเหตุกำรณ์

ในอนำคตที่ไม่แน่นอน 



๒๘๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (๓) ข้อสงวนสทิธทิี่จะยกเลิกค ำสั่งทำงปกครอง 

 (๔) กำรก ำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท ำหรืองดเว้นกระท ำหรือต้องมีภำระหน้ำที่

หรือยอมรับภำระหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบบำงประกำร หรือกำรก ำหนดข้อควำมในกำรจัดให้มี 

เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมข้อก ำหนดดังกล่ำว 

 มำตรำ ๔๐ ค ำสั่งทำงปกครองที่อำจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อำจอุทธรณ์

หรือโต้แย้ง กำรย่ืนค ำอุทธรณ์หรือค ำโต้แย้ง และระยะเวลำส ำหรับกำรอุทธรณ์หรือกำรโต้แย้งดังกล่ำว

ไว้ด้วย 

 ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหน่ึง ให้ระยะเวลำส ำหรับกำรอุทธรณ์หรือกำร

โต้แย้ง เร่ิมนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑต์ำมวรรคหน่ึง แต่ถ้ำไม่มีกำรแจ้งใหม่และระยะเวลำ

ดังกล่ำวมีระยะเวลำสั้นกว่ำหนึ่งปี ให้ขยำยเป็นหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งทำงปกครอง 

 มำตรำ ๔๑ ค ำสั่งทำงปกครองที่ออกโดยกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

ไม่เป็นเหตุให้ค ำสั่งทำงปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 

 (๑) กำรออกค ำสั่งทำงปกครองโดยยังไม่มีผู้ย่ืนค ำขอในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรเอง

ไม่ได้นอกจำกจะมีผู้ย่ืนค ำขอ ถ้ำต่อมำในภำยหลังได้มีกำรย่ืนค ำขอเช่นนั้นแล้ว 

 (๒) ค ำสั่งทำงปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตำมมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้ำได้มีกำรจัดให้มี

เหตุผลดังกล่ำวในภำยหลัง 

 (๓) กำรรับฟังคู่กรณีที่จ ำเป็นต้องกระท ำได้ด ำเนินกำรมำโดยไม่สมบูรณ์ ถ้ำได้มีกำรรับฟัง

ให้สมบูรณใ์นภำยหลัง 

 (๔) ค ำสั่งทำงปกครองที่ต้องให้เจ้ำหน้ำที่อื่นให้ควำมเห็นชอบก่อน ถ้ำเจ้ำหน้ำที่น้ันได้ให้

ควำมเหน็ชอบในภำยหลัง 

 เมื่อมีกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้ำหน้ำที่ผู้มีค ำสั่งทำง

ปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตำมค ำสั่งเดิมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น้ันบันทกึข้อเทจ็จริงและควำมประสงค์ของ

ตนไว้ในหรือแนบไว้กบัค ำสั่งเดิมและต้องมีหนังสอืแจ้งควำมประสงค์ของตนให้คู่กรณทีรำบด้วย 

 กรณีตำม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท ำก่อนสิ้นสุดกระบวนกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำม

ส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้  หรือตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกำรนั้น หรือถ้ำเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีกำรอุทธรณ์

ดังกล่ำวกต้็องก่อนมีกำรน ำค ำสั่งทำงปกครองไปสู่กำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยควำม

ถูกต้องของค ำสั่งทำงปกครองนั้น 

 มำตรำ ๔๒ ค ำสั่งทำงปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้น้ันได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

 ค ำสั่งทำงปกครองย่อมมีผลตรำบเท่ำที่ยังไม่มีกำรเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลำหรือ

โดยเหตุอื่น 

 เมื่อค ำสั่งทำงปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเรียกผู้ซ่ึงครอบครองเอกสำรหรือวัตถุ

อื่นใด ที่ได้จัดท ำข้ึนเน่ืองในกำรมีค ำสั่งทำงปกครองดังกล่ำว ซึ่งมีข้อควำมหรือเคร่ืองหมำยแสดงถึงกำร

มีอยู่ของค ำสั่งทำงปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งน้ันหรือให้น ำสิ่งของดังกล่ำวอนัเป็นกรรมสทิธิ์ของผู้น้ันมำให้

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำเคร่ืองหมำยแสดงกำรสิ้นผลของค ำสั่งทำงปกครองดังกล่ำวได้ 



๒๘๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๓ ค ำสั่งทำงปกครองที่มีข้อผิดพลำดเลก็น้อยหรือผิดหลงเลก็น้อยนั้น เจ้ำหน้ำที่

อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 

 ในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งทำงปกครองตำมวรรคหน่ึงให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบตำมควรแก่

กรณี ในกำรน้ีเจ้ำหน้ำที่อำจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค ำสั่งทำงปกครอง เอกสำรหรือวัตถุอื่นใดที่ได้

จัดท ำขึ้นเนื่องในกำรมีค ำสั่งทำงปกครองดังกล่ำวมำเพ่ือกำรแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

 
ส่วนท่ี ๕ 

การอุทธรณค์ าสัง่ทางปกครอง 

 

 มำตรำ ๔๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๔๘ ในกรณีที่ค ำสั่งทำงปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี 

และไม่มีกฎหมำยก ำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภำยในฝ่ำยปกครองไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค ำสั่ง

ทำงปกครองน้ันโดยย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง

ค ำสั่งดังกล่ำว 

 ค ำอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเทจ็จริงหรือข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง

ประกอบด้วย 

 กำรอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งทำงปกครอง เว้นแต่จะมีกำรสั่งให้ทุเลำ

กำรบังคับตำมมำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่ง 

 มำตรำ ๔๕ ให้เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจำรณำค ำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์

โดยไม่ชักช้ำ แต่ต้องไม่เกินสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค ำอุทธรณ์ไม่ว่ำ

ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ให้ด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงค ำสั่งทำงปกครองตำมควำมเห็นของตนภำยใน

ก ำหนดเวลำดังกล่ำวด้วย 

 ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค ำอุทธรณไ์ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนก็

ให้เร่งรำยงำนควำมเหน็พร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำอุทธรณภ์ำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 

ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำอุทธรณ์พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรำยงำน 

ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์มี

หนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบก่อนครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว ในกำรนี้  ให้ขยำยระยะเวลำพิจำรณำ

อุทธรณอ์อกไปได้ ไม่เกนิสำมสบิวันนับแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

 เจ้ำหน้ำที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 บทบัญญัติมำตรำน้ีไม่ใช้กบักรณทีี่มีกฎหมำยเฉพำะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 มำตรำ ๔๖ ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำทบทวนค ำสั่งทำงปกครองได้ไม่

ว่ำจะเป็นปัญหำข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมำย หรือควำมเหมำะสมของกำรท ำค ำสั่งทำงปกครอง และอำจมี

ค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงค ำสั่งน้ันไปในทำงใด ทั้งนี้  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพ่ิม



๒๘๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ภำระหรือลดภำระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเร่ืองควำมเหมำะสมของกำรท ำค ำสั่งทำงปกครองหรือมี

ข้อก ำหนดเป็นเงื่อนไขอย่ำงไรกไ็ด้ 

 มำตรำ ๔๗ กำรใดที่กฎหมำยก ำหนดให้อุทธรณต่์อเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำร ขอบเขต

กำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ส ำหรับกระบวนกำรพิจำรณำให้ปฏิบัติตำม

บทบัญญัติ หมวด ๒ นี้  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบักฎหมำยดังกล่ำว 

 มำตรำ ๔๘ ค ำสั่งทำงปกครองของบรรดำคณะกรรมกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะจัดตั้ งขึ้ นตำม

กฎหมำยหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ทั้งในปัญหำข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมำย ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งค ำสั่งนั้น แต่ถ้ำคณะกรรมกำรดังกล่ำวเป็นคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท สิทธิกำรอุทธรณ์และ

ก ำหนดเวลำอุทธรณใ์ห้เป็นไปตำมที่บัญญัติในกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส่วนท่ี ๖ 

การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง 

 

 มำตรำ ๔๙ เจ้ำหน้ำที่หรือผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่อำจเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองได้

ตำมหลักเกณฑ์ในมำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๒ และมำตรำ ๕๓ ไม่ว่ำจะพ้นขั้นตอนกำรก ำหนดให้อุทธรณ์

หรือให้โต้แย้งตำมกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่นมำแล้วหรือไม่ 

 กำรเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองที่มีลักษณะเป็นกำรให้ประโยชน์ต้องกระท ำภำยในเก้ำสบิวัน

นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองน้ัน เว้นแต่ค ำสั่งทำงปกครองจะได้ท ำขึ้ นเพรำะกำร

แสดงข้อควำมอันเป็นเทจ็หรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือกำรข่มขู่หรือกำรชักจูงใจโดย

กำรให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมำย 

 มำตรำ ๕๐ ค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยอำจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบำงส่วน 

โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนำคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตำมที่ก ำหนดได้ แต่

ถ้ำค ำสั่งนั้นเป็นค ำสั่งซึ่งเป็นกำรให้ประโยชน์แก่ผู้รับ กำรเพิกถอนต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ ๕๑ 

และมำตรำ ๕๒ 

 มำตรำ ๕๑ กำรเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยซ่ึงเป็นกำรให้เงิน หรือให้

ทรัพย์สนิหรือให้ประโยชน์ที่อำจแบ่งแยกได้ ให้ค ำนึงถึงควำมเช่ือโดยสจุริตของผู้รับประโยชน์ในควำม

คงอยู่ของค ำสั่งทำงปกครองนั้นกบัประโยชน์สำธำรณะประกอบกนั 

 ควำมเช่ือโดยสจุริตตำมวรรคหนึ่งจะได้รับควำมคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค ำสั่งทำงปกครองได้ใช้

ประโยชน์อันเกิดจำกค ำสั่งทำงปกครองหรือได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อำจแก้ไข

เปล่ียนแปลงได้หรือกำรเปล่ียนแปลงจะท ำให้ผู้น้ันต้องเสยีหำยเกนิควรแก่กรณ ี

 ในกรณดีังต่อไปนี้  ผู้รับค ำสั่งทำงปกครองจะอ้ำงควำมเช่ือโดยสจุริตไม่ได้ 



๒๘๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อควำมอันเป็นเทจ็หรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่  

หรือชักจูงใจโดยกำรให้ทรัพย์สนิหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมำย 

 (๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อควำมซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

 (๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของค ำสั่งทำงปกครองในขณะได้รับค ำสั่งทำง

ปกครองหรือกำรไม่รู้นั้นเป็นไปโดยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 

 ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง กำรคืนเงิน ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ที่ผู้รับค ำสั่งทำง

ปกครองได้ไป ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยลำภมิควรได้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำใช้บังคับ

โดยอนุโลม โดยถ้ำเมื่อใดผู้รับค ำสั่งทำงปกครองได้รู้ ถึงควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของค ำสั่งทำง

ปกครองหรือควรได้รู้ เช่นนั้นหำกผู้นั้นมิได้ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงให้ถือว่ำผู้นั้นตกอยู่ในฐำนะไม่

สจุริตตั้งแต่เวลำนั้นเป็นต้นไป และในกรณีตำมวรรคสำม ผู้นั้นต้องรับผิดในกำรคืนเงิน ทรัพย์สนิหรือ

ประโยชน์ที่ได้รับไปเตม็จ ำนวน 

 มำตรำ ๕๒ ค ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและไม่อยู่ในบังคับของมำตรำ ๕๑ 

อำจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครอง

ดังกล่ำวมีสทิธิได้รับค่ำทดแทนควำมเสยีหำยเนื่องจำกควำมเช่ือโดยสจุริตในควำมคงอยู่ของค ำสั่งทำง

ปกครองได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

แต่ต้องร้องขอค่ำทดแทนภำยในหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทรำบถึงกำรเพิกถอนนั้น 

 ค่ำทดแทนควำมเสียหำยตำมมำตรำน้ีจะต้องไม่สงูกว่ำประโยชน์ที่ผู้น้ันอำจได้รับหำกค ำสั่ง

ทำงปกครองดังกล่ำวไม่ถูกเพิกถอน 

 มำตรำ ๕๓ ค ำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งไม่เป็นกำรให้ประโยชน์แก่ผู้รับค ำสั่ง

ทำงปกครองอำจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนำคต

ไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตำมที่ก ำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องท ำค ำสั่งทำงปกครองที่มีเน้ือหำท ำนอง

เดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่กำรเพิกถอนไม่อำจกระท ำได้เพรำะเหตุอื่น ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงประโยชน์

ของบุคคลภำยนอกประกอบด้วย 

 ค ำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำยซ่ึงเป็นกำรให้ประโยชน์แก่ผู้รับค ำสั่งทำงปกครองอำจ

ถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนำคตไปถึงขณะใด

ขณะหนึ่งตำมที่ก ำหนดได้เฉพำะเมื่อมีกรณดีังต่อไปน้ี 

 (๑) มีกฎหมำยก ำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค ำสั่งทำง

ปกครองนั้นเอง 

 (๒) ค ำสั่งทำงปกครองนั้นมีข้อก ำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ  แต่ไม่มีกำรปฏิบัติ

ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 (๓) ข้อเทจ็จริงและพฤติกำรณ์เปล่ียนแปลงไป ซึ่งหำกมีข้อเทจ็จริงและพฤติกำรณ์เช่นนี้

ในขณะท ำค ำสั่งทำงปกครองแล้วเจ้ำหน้ำที่คงจะไม่ท ำค ำสั่งทำงปกครองน้ัน และหำกไม่เพิกถอนจะ

ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์สำธำรณะได้ 



๒๘๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๔) บทกฎหมำยเปล่ียนแปลงไป ซึ่งหำกมีบทกฎหมำยเช่นนี้ ในขณะท ำค ำสั่งทำงปกครอง

แล้วเจ้ำหน้ำที่คงจะไม่ท ำค ำสั่งทำงปกครองน้ัน แต่กำรเพิกถอนในกรณีน้ีให้กระท ำได้เท่ำที่ ผู้รับ

ประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตำมค ำสั่งทำงปกครองดังกล่ำว และหำกไม่เพิก

ถอนจะก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์สำธำรณะได้ 

 (๕) อำจเกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อประโยชน์สำธำรณะหรือต่อประชำชนอัน

จ ำเป็นต้องป้องกนัหรือขจัดเหตุดังกล่ำว 

 ในกรณีที่มีกำรเพิกถอนค ำสั่งทำงปกครองเพรำะเหตุตำมวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) 

ผู้ได้รับประโยชน์มีสทิธิได้รับค่ำทดแทนควำมเสยีหำยอนัเกิดจำกควำมเช่ือโดยสจุริตในควำมคงอยู่ของ

ค ำสั่งทำงปกครองได้ และให้น ำมำตรำ ๕๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ค ำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำยซ่ึงเป็นกำรให้เงินหรือให้ทรัพย์สนิหรือให้ประโยชน์ที่

อำจแบ่งแยกได้ อำจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมี

ผลในอนำคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตำมที่ก ำหนดได้ในกรณดีังต่อไปนี้  

 (๑) มิได้ปฏบิัติหรือปฏิบัติล่ำช้ำในอนัที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของค ำสั่ง

ทำงปกครอง 

 (๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่ำช้ำในอันที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

เงื่อนไขของค ำสั่งทำงปกครอง 

 ทั้งนี้  ให้น ำควำมในมำตรำ ๕๑ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนท่ี ๗ 

การขอใหพ้ิจารณาใหม่ 

 

 มำตรำ ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีค ำขอ เจ้ำหน้ำที่อำจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งทำงปกครอง

ที่พ้นก ำหนดอุทธรณต์ำมส่วนที่ ๕ ได้ในกรณดีังต่อไปนี้  

 (๑) มีพยำนหลักฐำนใหม่ อันอำจท ำให้ข้อเทจ็จริงที่ฟังเป็นยุติแล้วน้ันเปล่ียนแปลงไปใน

สำระส ำคัญ 

 (๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ำมำในกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครองหรือได้เข้ำมำใน

กระบวนกำรพิจำรณำคร้ังก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกำสโดยไม่เป็นธรรมในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

พิจำรณำทำงปกครอง 

 (๓) เจ้ำหน้ำที่ไม่มีอ ำนำจที่จะท ำค ำสั่งทำงปกครองในเร่ืองน้ัน 

 (๔) ถ้ำค ำสั่งทำงปกครองได้ออกโดยอำศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยใดและต่อมำ

ข้อเทจ็จริงหรือข้อกฎหมำยน้ันเปล่ียนแปลงไปในสำระส ำคัญในทำงที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณ ี

 กำรย่ืนค ำขอตำมวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อคู่กรณีไม่อำจทรำบ

ถึงเหตุนั้นในกำรพิจำรณำคร้ังที่แล้วมำก่อนโดยไม่ใช่ควำมผิดของผู้น้ัน 



๒๘๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรย่ืนค ำขอให้พิจำรณำใหม่ต้องกระท ำภำยในเก้ำสบิวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอำจขอให้

พิจำรณำใหม่ได้ 

 

ส่วนท่ี ๘ 

การบงัคบัทางปกครอง 

 

 มำตรำ ๕๕ กำรบังคับทำงปกครองไม่ใช้กับเจ้ำหน้ำที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนด

ไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 มำตรำ ๕๖ เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองมีอ ำนำจที่จะพิจำรณำใช้มำตรกำรบังคับทำง

ปกครองเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสั่งของตนได้ตำมบทบัญญัติในส่วนนี้  เว้นแต่จะมีกำรสั่งให้ทุเลำกำรบังคับ

ไว้ก่อนโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งน้ันเอง ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำอุทธรณ์หรือผู้มีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัย

ควำมถูกต้องของค ำสั่งทำงปกครองดังกล่ำว 

 เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึงจะมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นเป็น

ผู้ด ำเนินกำรกไ็ด้ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 ให้เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองเพียงเท่ำที่จ ำเป็น

เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของค ำสั่งทำงปกครอง โดยกระทบกระเทอืนผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งทำง

ปกครองน้อยที่สดุ 

 มำตรำ ๕๗ ค ำสั่งทำงปกครองที่ก ำหนดให้ผู้ใดช ำระเงิน ถ้ำถึงก ำหนดแล้วไม่มีกำรช ำระโดย

ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่มีหนังสอืเตือนให้ผู้น้ันช ำระภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ

เจด็วัน ถ้ำไม่มีกำรปฏิบัติตำมค ำเตือน เจ้ำหน้ำที่อำจใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยยึดหรืออำยัด

ทรัพย์สนิของผู้นั้นและขำยทอดตลำดเพ่ือช ำระเงินให้ครบถ้วน 

 วิธีกำรยึด กำรอำยัดและกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ ำนำจสั่งยึดหรืออำยัดหรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 มำตรำ ๕๘ ค ำสั่งทำงปกครองที่ก ำหนดให้กระท ำหรือละเว้นกระท ำ ถ้ำผู้อยู่ในบังคับของ

ค ำสั่งทำงปกครองฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม เจ้ำหน้ำที่อำจใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เจ้ำหน้ำที่เข้ำด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนโดยผู้อยู่

ในบังคับของค ำสั่งทำงปกครองจะต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยและเงินเพ่ิมในอัตรำร้อยละย่ีสิบห้ำต่อปีของ

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแก่เจ้ำหน้ำที่ 

 (๒) ให้มีกำรช ำระค่ำปรับทำงปกครองตำมจ ำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบำท

ต่อวัน 



๒๘๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 เจ้ำหน้ำที่ระดับใดมีอ ำนำจก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองจ ำนวนเท่ำใดส ำหรับในกรณีใด ให้

เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องบังคับกำรโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรกระท ำที่ขัดต่อ

กฎหมำยที่มีโทษทำงอำญำหรือมิให้เกดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์สำธำรณะ เจ้ำหน้ำที่อำจใช้มำตรกำร

บังคับทำงปกครองโดยไม่ต้องออกค ำสั่งทำงปกครองให้กระท ำหรือละเว้นกระท ำก่อนกไ็ด้ แต่ทั้งนี้ ต้อง

กระท ำโดยสมควรแก่เหตุและภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 มำตรำ ๕๙ ก่อนใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมมำตรำ ๕๘ เจ้ำหน้ำที่จะต้องมีค ำเตือน

เป็นหนังสือให้มีกำรกระท ำหรือละเว้นกระท ำตำมค ำสั่งทำงปกครองภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำม

สมควรแก่กรณ ีค ำเตือนดังกล่ำวจะก ำหนดไปพร้อมกบัค ำสั่งทำงปกครองกไ็ด้ 

 ค ำเตือนนั้นจะต้องระบุ 

 (๑) มำตรกำรบังคับทำงปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก ำหนดมำกกว่ำหนึ่งมำตรกำรใน

ครำวเดียวกนัไม่ได้ 

 (๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรที่เจ้ำหน้ำที่ เข้ำด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่น

กระท ำกำรแทน หรือจ ำนวนค่ำปรับทำงปกครองแล้วแต่กรณี 

 กำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในค ำเตือน ไม่เป็นกำรตัดสิทธิที่จะเรียกค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึน หำกจะต้อง

เสยีค่ำใช้จ่ำยจริงมำกกว่ำที่ได้ก ำหนดไว้ 

 มำตรำ ๖๐ เจ้ำหน้ำที่จะต้องใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมที่ก ำหนดไว้ในค ำเตือนตำม

มำตรำ ๕๙ กำรเปล่ียนแปลงมำตรกำรจะกระท ำได้กต่็อเมื่อปรำกฏว่ำมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ไม่บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ 

 ถ้ำผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งทำงปกครองต่อสู้ขัดขวำงกำรบังคับทำงปกครอง เจ้ำหน้ำที่อำจใช้

ก ำลังเข้ำด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรบังคับทำงปกครองได้แต่ต้องกระท ำโดยสมควรแก่เหตุ 

ในกรณจี ำเป็นเจ้ำหน้ำที่อำจขอควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ 

 มำตรำ ๖๑ ในกรณีไม่มีกำรช ำระค่ำปรับทำงปกครอง ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไปตำม

มำตรำ ๕๗ 

 มำตรำ ๖๒ ผู้ถูกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรบังคับทำงปกครองอำจอุทธรณ์กำรบังคับทำง

ปกครองนั้นได้ 

 กำรอุทธรณ์กำรบังคับทำงปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกันกับกำรอุทธรณ์ค ำสั่ง

ทำงปกครอง 

 มำตรำ ๖๓ ถ้ำบทกฎหมำยใดก ำหนดมำตรกำรบังคับทำงปกครองไว้โดยเฉพำะแล้ว แต่

เจ้ำหน้ำที่เหน็ว่ำมำตรกำรบังคับน้ันมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ำมำตรกำรบังคับตำมหมวดน้ี เจ้ำหน้ำที่

จะใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมหมวดนี้แทนกไ็ด้ 

 

 



๒๘๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 

 

 มำตรำ ๖๔ ก ำหนดเวลำเป็นวัน สปัดำห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลำนั้น

รวมเข้ำด้วย เว้นแต่จะได้เร่ิมกำรในวันน้ันหรือมีกำรก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นโดยเจ้ำหน้ำที่ 

 ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่ต้องกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ให้นบัวันสิ้นสดุของระยะเวลำน้ันรวมเข้ำด้วยแม้ว่ำวันสดุท้ำยเป็นวันหยุดท ำกำรงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 ในกรณีที่บุคคลใดต้องท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือ

โดยค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ ถ้ำวันสดุท้ำยเป็นวันหยุดท ำกำรงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือวันหยุดตำมประเพณี

ของบุคคลผู้รับค ำสั่ง ให้ถือว่ำระยะเวลำน้ันสิ้นสดุในวันท ำงำนที่ถัดจำกวันหยุดน้ัน เว้นแต่กฎหมำยหรือ

เจ้ำหน้ำที่ที่มีค ำสั่งจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 มำตรำ ๖๕ ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่อำจมีกำรขยำยอีกได้ และถ้ำ

ระยะเวลำนั้นได้สิ้นสดุลงแล้วเจ้ำหน้ำที่อำจขยำยโดยก ำหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกนัถ้ำกำรสิ้นสดุตำม

ระยะเวลำเดิมจะก่อให้เกดิควำมไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสดุลงตำมน้ัน 

 มำตรำ ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อำจกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้

ในกฎหมำยได้เพรำะมีพฤติกำรณ์ที่จ ำเป็นอันมิได้เกิดข้ึนจำกควำมผิดของผู้นั้น ถ้ำผู้นั้นมีค ำขอ

เจ้ำหน้ำที่อำจขยำยระยะเวลำและด ำเนินกำรส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วงมำแล้วเสยีใหม่กไ็ด้ ทั้งนี้  ต้องย่ืนค ำ

ขอภำยในสบิห้ำวันนับแต่พฤติกำรณเ์ช่นว่ำนั้นได้สิ้นสดุลง 

 มำตรำ ๖๗ เมื่อมีกำรอุทธรณต์ำมบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระรำชบัญญัติ

นี้หรือกำรย่ืนค ำขอต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทหรือคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพ่ือให้วินิจฉัยช้ีขำดแล้วให้อำยุควำมสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่ำงนั้น

จนกว่ำ กำรพิจำรณำจะถึงที่สดุหรือเสร็จไปโดยประกำรอื่น แต่ถ้ำเสรจ็ไปเพรำะเหตุถอนค ำขอหรือทิ้ ง

ค ำขอให้ถือว่ำอำยุควำมเรียกร้องของผู้ย่ืนค ำขอไม่เคยมีกำรสะดุดหยุดอยู่เลย 

 
หมวด ๔ 

การแจง้ 

 

 มำตรำ ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ มิให้ใช้บังคับกับกำรแจ้งซึ่งไม่อำจกระท ำโดยวำจำหรือ

เป็นหนังสอืได้หรือมีกฎหมำยก ำหนดวิธกีำรแจ้งไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 ในกรณคี ำสั่งทำงปกครองที่แสดงให้ทรำบโดยกำรสื่อควำมหมำยในรูปแบบอื่นตำมที่ก ำหนด

ในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 

 มำตรำ ๖๙ กำรแจ้งค ำสั่งทำงปกครอง กำรนัดพิจำรณำ หรือกำรอย่ำงอื่นที่เจ้ำหน้ำที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบอำจกระท ำด้วยวำจำกไ็ด้ แต่ถ้ำผู้นั้นประสงค์จะให้กระท ำเป็นหนังสอืกใ็ห้แจ้ง

เป็นหนังสอื 



๒๙๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรแจ้งเป็นหนังสอืให้ส่งหนังสอืแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้ำได้ส่งไปยังภูมิล ำเนำของผู้นั้นกใ็ห้ถือว่ำ

ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 

 ในกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดที่มีกำรให้ที่อยู่ไว้กับเจ้ำหน้ำที่ไว้แล้ว กำรแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่ำวให้

ถือว่ำเป็นกำรแจ้งไปยังภมูิล ำเนำของผู้นั้นแล้ว 

 มำตรำ ๗๐ กำรแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน ำไปส่ง ถ้ำผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้ำขณะ

น ำไปส่ง ไม่พบผู้รับ และหำกได้ส่งให้กับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภำวะที่อยู่หรือท ำงำนในสถำนที่น้ัน หรือ

ในกรณทีี่ผู้น้ันไม่ยอมรับ หำกได้วำงหนังสอืน้ันหรือปิดหนังสอืน้ันไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่น้ันต่อ

หน้ำเจ้ำพนักงำนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยำนกใ็ห้ถือว่ำได้รับแจ้งแล้ว 

 มำตรำ ๗๑ กำรแจ้งโดยวิธีส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่ำได้รับแจ้งเมื่อครบก ำหนดเจด็

วันนับแต่วันส่งส ำหรับกรณีภำยในประเทศหรือเมื่อครบก ำหนดสบิห้ำวันนับแต่วันส่งส ำหรับกรณีส่งไป

ยังต่ำงประเทศ เว้นแต่จะมีกำรพิสจูน์ได้ว่ำไม่มีกำรได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจำกวันน้ัน 

 มำตรำ ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้ำสิบคนเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ทรำบตั้งแต่เร่ิมด ำเนินกำรใน

เร่ืองนั้นว่ำกำรแจ้งต่อบุคคลเหล่ำนั้นจะกระท ำโดยวิธีปิดประกำศไว้ ณ ที่ท  ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และที่ว่ำ

กำรอ ำเภอที่ผู้รับมีภูมิล ำเนำกไ็ด้ ในกรณีน้ีให้ถือว่ำได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำสบิห้ำวันนับแต่วันที่

ได้แจ้งโดยวิธดีังกล่ำว 

 มำตรำ ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล ำเนำหรือรู้ตัวและภูมิล ำเนำแต่มีผู้รับ

เกินหนึ่งร้อยคน กำรแจ้งเป็นหนังสอืจะกระท ำโดยกำรประกำศในหนังสอืพิมพ์ซึ่งแพร่หลำยในท้องถิ่น

นั้นกไ็ด้ ในกรณน้ีีให้ถือว่ำได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธดีังกล่ำว 

 มำตรำ ๗๔ ในกรณีมี เหตุจ ำเป็นเร่งด่วนกำรแจ้งค ำสั่ งทำงปกครองจะใช้วิธีส่งทำง

เคร่ืองโทรสำรกไ็ด้ แต่ต้องมีหลักฐำนกำรได้ส่งจำกหน่วยงำนผู้จัดบริกำรโทรคมนำคมที่เป็นสื่อในกำร

ส่งโทรสำรนั้น และต้องจัดส่งค ำสั่งทำงปกครองตัวจริงโดยวิธใีดวิธีหน่ึงตำมหมวดน้ีให้แก่ผู้รับในทนัททีี่

อำจกระท ำได้ ในกรณีนี้ ให้ถือว่ำผู้รับได้รับแจ้งค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสอืตำมวัน เวลำ ที่ปรำกฏใน

หลักฐำนของหน่วยงำนผู้จัดบริกำรโทรคมนำคมดังกล่ำว เว้นแต่จะมีกำรพิสจูน์ได้ว่ำไม่มีกำรได้รับหรือ

ได้รับก่อนหรือหลังจำกนั้น 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง 

 

 มำตรำ ๗๕ กำรแต่งตั้งกรรมกำรในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล 

 มำตรำ ๗๖ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 



๒๙๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือ

ควำมผิดอนัได้กระท ำโดยประมำท 

 (๖) มีเหตุต้องพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๗๗ ในกรณทีี่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งอำจแต่งตั้งผู้อื่น

เป็นกรรมกำรแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมข้ึนในระหว่ำงที่กรรมกำรซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ใน

ต ำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรเพ่ิมข้ึนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร

ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 มำตรำ ๗๘ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๗๖ กำรให้กรรมกำรในคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท

พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระจะกระท ำมิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่ำงย่ิงต่อหน้ำที่หรือมีควำม

ประพฤติเสื่อมเสยีอย่ำงร้ำยแรง 

 มำตรำ ๗๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๕ วรรคสอง กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมี

กรรมกำรมำประชุมอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือกฎหรือ

ค ำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดน้ันจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 ในกรณมีีกรรมกำรครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่กำรพิจำรณำเร่ืองใดถ้ำต้องเล่ือนมำเพรำะ

ไม่ครบองค์ประชุม ถ้ำเป็นกำรประชุมของคณะกรรมกำรซึ่งมิใช่คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท หำกได้

มีกำรนัดประชุมเร่ืองน้ันอีกภำยในสบิสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เล่ือนมำ และกำรประชุมคร้ังหลังนี้ มี

กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ให้ถือว่ำเป็นองค์ประชุม แต่

ทั้งนี้ ต้องระบุควำมประสงค์ให้เกดิผลตำมบทบัญญัตินี้ ไว้ในหนังสอืนัดประชุมด้วย 

 มำตรำ ๘๐ กำรประชุมให้เป็นไปตำมระเบียบกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 กำรนัดประชุมต้องท ำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมกำรทุกคนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำม

วัน เว้นแต่กรรมกำรน้ันจะได้ทรำบกำรบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่ำวนี้ จะท ำหนังสือแจ้งนัด

เฉพำะกรรมกำรที่ไม่ได้มำประชุมกไ็ด้ 

 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ำมำใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งประธำนกรรมกำร

จะนัดประชุมเป็นอย่ำงอื่นกไ็ด้ 

 มำตรำ ๘๑ ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุม และเพ่ือรักษำควำม

เรียบร้อยในกำรประชุม ให้ประธำนมีอ ำนำจออกค ำสั่งใดๆ ตำมควำมจ ำเป็นได้ 

 ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ให้รองประธำน

กรรมกำรท ำหน้ำที่แทน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร

ที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงข้ึนท ำหน้ำที่แทน 

 ในกรณทีี่ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรใดๆ นอกจำกกำรด ำเนินกำรประชุมให้น ำ

ควำมในวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 



๒๙๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๘๒ กำรลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้ำงมำก 

 กรรมกำรคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่

ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขำด 

 เร่ืองใดถ้ำไม่มีผู้คัดค้ำน ให้ประธำนถำมที่ประชุมว่ำมีผู้เห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น

เป็นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำที่ประชุมลงมติเหน็ชอบในเร่ืองนั้น 

 มำตรำ ๘๓ ในกำรประชุมต้องมีรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสอื 

 ถ้ำมีควำมเห็นแย้งให้บันทึกควำมเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรำยงำนกำรประชุมและถ้ำ

กรรมกำรฝ่ำยข้ำงน้อยเสนอควำมเหน็แย้งเป็นหนังสอืกใ็ห้บันทกึควำมเหน็แย้งนั้นไว้ด้วย 

 มำตรำ ๘๔ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทต้องมีลำยมือช่ือของกรรมกำรที่

วินิจฉัยเร่ืองนั้น 

 ถ้ำกรรมกำรคนใดมีควำมเหน็แย้ง ให้มีสทิธทิ  ำควำมเหน็แย้งของตนรวมไว้ในค ำวินิจฉัยได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๘๕ ให้ถือว่ำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน

ของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวำงข้ึนตำมมำตรำ ๓๓ แห่ง

พระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๘๖ บรรดำค ำขอเพ่ือให้มีค ำสั่งทำงปกครองที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับไว้ก่อนที่พระรำชบัญญัติ

น้ีใช้บังคับให้เจ้ำหน้ำที่ท  ำกำรพิจำรณำค ำขอดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยหรือกฎส ำหรับเร่ืองน้ัน

ได้ก ำหนดไว้ 

 มำตรำ ๘๗ เมื่อได้มีกำรจัดตั้งศำลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมำตรำ ๔๘ ให้เป็นอนัยกเลิก 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรฐัมนตรี 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่กำรด ำเนินงำนทำง

ปกครองในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่เหมำะสม จึงสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนทำงปกครองขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย มี

ประสิทธิภำพในกำรใช้บังคับกฎหมำยให้สำมำรถรักษำประโยชน์สำธำรณะได้  และอ ำนวยควำมเป็น

ธรรมแก่ประชำชน อีกทั้งยังเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร จึงจ ำเป็นต้อง

ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

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


