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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่า
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใ ห้ใ ช้บั ง คับ กับ ขั้ นตอนและระยะเวลาอุท ธรณ์ หรื อโต้ แย้ ง ที่
กาหนดในกฎหมาย

~๒~
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรที่ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(๔) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลและการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๕) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการสั่ ง การตา มกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การดาเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(๗) การดาเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ
(๘) การดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดาเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
การยกเว้นไม่ให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดาเนินกิจการ
ใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดาเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครอง
“คาสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้า หน้า ที่ที่มี ผ ลเป็น การสร้ างนิ ติสั มพัน ธ์ขึ้ น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

~๓~
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้ อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย ข้ อพิ พ าท” หมายความว่ า คณะกรรมการที่จั ด ตั้ งขึ้ น ตาม
กฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสาหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อานาจหรือได้รับ
มอบให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอหรือผู้คัดค้านคาขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ใน
บังคับของคาสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิ
ของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรัก ษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
กฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิก ารคณะรั ฐมนตรี เลขาธิ การคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ น เลขาธิก ารคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจาก
ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

~๔~
มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้
กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตาม
มาตรา ๗๖
มาตรา ๑๐ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ข้อมูลและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล
ดังกล่าวร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกาหนด
(๓) มี ห นั ง สื อ เรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลอื่ น ใดมาชี้ แ จงหรื อ แสดงความเห็ น
ประกอบการพิจารณาได้
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐ มนตรีเป็น
ครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

~๕~
หมวด ๒
คาสั่งทางปกครอง

ส่วนที่ ๑
เจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๒ คาสั่งทางปกครองจะต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในเรื่อง
นั้น
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่
น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ
คู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคล
ตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้น
ไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคาสั่งต่อไป
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เมื่ อ มี ก รณี ต ามมาตรา ๑๓ หรื อ คู่ ก รณี คั ด ค้ า นว่ า กรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม

~๖~
ถ้าคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่
กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุก
คนที่ไม่ถูกคัดค้าน
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้
กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
การยื่นคาคัดค้านและการพิจารณาคาคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทาการพิจารณาทางปกครองในเรื่อง
นั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมี กรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและ
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้า มี คู่ ก รณี คั ด ค้า นว่ า ผู้นั้ น มี เหตุ ดั ง กล่ า ว หากผู้ นั้น เห็ นว่ า ตนไม่ มี เ หตุ ต ามที่
คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทาการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
หรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่ง
ผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคาสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอานาจในการพิจ ารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรค
สี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การกระทาใดๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจ
พิจารณาทางปกครองที่ได้กระทาไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสีย
ไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทาง
ปกครอง แล้วแต่กรณีจะเห็นสมควรดาเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้

~๗~
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหาย
โดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้
มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อัน
เป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตาแหน่งการพ้นจากตาแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น
ได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่
มาตรา ๒๐ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้
หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีอานาจกากับหรือควบคุมดูแลสาหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่
ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสาหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๒
คู่กรณี

มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา
ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๒๒ ผู้มี ความสามารถกระทาการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้
จะต้องเป็น
(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีความสามารถกระทาการในเรื่องที่กาหนด
ได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี
(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
นุเบกษากาหนดให้มีความสามารถกระทาการในเรื่องที่กาหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

~๘~
มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่
คู่กรณีมีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทาลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทาของ
คู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุค คลหนึ่งบุค คลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได้ ใน
การนี้เจ้าหน้าที่จะดาเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมี
หน้าที่โดยตรงที่จะต้องทาการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทน
ทราบด้วย
หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรือ่ งนัน้
เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบ
โดยไม่ชักช้า
การแต่งตั้งให้กระทาการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคูก่ รณี
หรือคู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการยื่นคาขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณี
เกินห้าสิบคนยื่นคาขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทานองเดียวกัน ถ้าในคาขอมีการระบุให้บุคคลใด
เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อ
ดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น
ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคาขอให้มีคาสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดย
ไม่มีการกาหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้ง
บุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๔
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมดาเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและดาเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบกับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย

~๙~
ส่วนที่ ๓
การพิจารณา

มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทาเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทาขึ้น
เป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดั งกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่
ได้รับคาแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือ
ว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
การรับรองความถูกต้องของคาแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้
คู่กรณีทราบตามความจาเป็นแก่กรณี
ถ้าคาขอหรือคาแถลงมีข้อบกพร่องหรือมี ข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็น
ได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้
ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคาขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็น ของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็นฟุ่มเฟือย
หรือเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คู่กรณีต้องให้ค วามร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

~ ๑๐ ~
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคาหรือทาความเห็นมีสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้อง
ให้ คู่ ก รณี มี โ อกาสที่ จ ะได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอและมี โ อกาสได้ โ ต้ แ ย้ ง และแสดง
พยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ น ามาใช้ บั ง คั บ ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ เจ้ า หน้ า ที่ จ ะ
เห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
(๑) เมื่อมีความจาเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมื่ อจะมี ผ ลทาให้ร ะยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกาหนดไว้ในการทาคาสั่งทาง
ปกครองต้องล่าช้าออกไป
(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคาขอ คาให้การหรือคาแถลง
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทาได้
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจง
หรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทาคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารอันเป็นต้นร่างคาวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทาสาเนาเอกสารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็น
กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด
และความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กาหนดเวลาสาหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่
กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น

~ ๑๑ ~
ในกรณีที่การดาเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่ง
ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการกาหนดเวลาเพื่อการดาเนินงานในเรื่องนั้น
ส่วนที่ ๔
รูปแบบและผลของคาสั่งทางปกครอง

มาตรา ๓๔ ค าสั่ ง ทางปกครองอาจท าเป็ น หนั ง สื อ หรื อ วาจาหรื อ โดยการสื่ อ
ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองเป็นคาสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคาสั่งนั้นร้องขอ
และการร้องขอได้กระทาโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออก
คาสั่งต้องยืนยันคาสั่งนั้นเป็นหนังสือ
มาตรา ๓๖ คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ทา
คาสั่ง ชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งนั้น
มาตรา ๓๗ คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือและการยืนยันคาสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้ ค าสั่ ง ทางปกครองกรณี ห นึ่ ง กรณี ใ ดต้ อ งระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ใ นค าสั่ ง นั้ น เองหรื อ ใน
เอกสารแนบท้ายคาสั่งนั้นก็ได้
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคาขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จาต้องระบุอีก
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒
(๔) เป็นการออกคาสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งนั้นร้องขอ

~ ๑๒ ~
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ
คาสั่งทางปกครองที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ การออกคาสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่
จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดข้อจากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น
การกาหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกาหนดเงื่อนไขในกรณี
ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย
(๑) การกาหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(๒) การกาหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคาสั่งทางปกครอง
(๔) การก าหนดให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต้ อ งกระท าหรื อ งดเว้ น กระท าหรื อ ต้ อ งมี
ภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกาหนดข้อความในการ
จัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อกาหนดดังกล่าว
มาตรา ๔๐ คาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้ง และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
ดังกล่าวไว้ด้วย
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือ
การโต้แ ย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และ
ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๑ คาสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คาสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
(๑) การออกคาสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคาขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
เองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคาขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคาขอเช่นนั้นแล้ว
(๒) คาสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัด
ให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง
(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จาเป็นต้องกระทาได้ดาเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการ
รับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง

~ ๑๓ ~
(๔) คาสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้น
ได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง
เมื่อมีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคาสั่ง
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคาสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์
ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคาสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย
กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการ
อุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนาคาสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกต้องของคาสั่งทางปกครองนั้น
มาตรา ๔๒ คาสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็น
ต้นไป
คาสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น
เมื่อคาสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุอื่นใดที่ได้จัดทาขึ้นเนื่องในการมีคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดง
ถึงการมีอยู่ของคาสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นาสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดทาเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคาสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
มาตรา ๔๓ ค าสั่ ง ทางปกครองที่ มี ข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยหรื อ ผิ ด หลงเล็ ก น้ อ ยนั้ น
เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ควรแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคาสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่น
ใดที่ได้จัดทาขึ้นเนื่องในการมีคาสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย
รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี

~ ๑๔ ~
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตนได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่
อ้างอิงประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผู้
อุทธรณ์โ ดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคา
อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่งทางปกครองตามความเห็นของ
ตนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจ
พิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคาสั่งทางปกครอง
ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครอง และ
อาจมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครอง
หรือมีข้อกาหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายกาหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น สาหรับกระบวนการพิจารณาให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว

~ ๑๕ ~
มาตรา ๔๘ คาสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายหรื อ ไม่ ให้ คู่ ก รณี มี สิ ท ธิโ ต้ แ ย้ ง ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย ร้ อ งทุ ก ข์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และ
กาหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๖
การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกาหนดให้
อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่
การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในเก้า
สิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คาสั่งทางปกครองจะได้ทาขึ้น
เพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรื อการ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๕๐ คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่
กาหนดได้ แต่ถ้าคาสั่งนั้นเป็นคาสั่งซึ่ง เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน
หรื อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ให้ ป ระโยชน์ ที่ อ าจแบ่ ง แยกได้ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ของผู้ รั บ
ประโยชน์ในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ตามวรรคหนึ่ ง จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองต่ อ เมื่ อ ผู้ รั บ ค าสั่ ง ทาง
ปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคาสั่งทางปกครองหรือได้ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดย
ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทาให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคาสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้

~ ๑๖ ~
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือ
ข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองในขณะได้รับคาสั่ง
ทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับ
คาสั่งทางปกครองได้ไป ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคาสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่ง
ทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ใน
ฐานะไม่ สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจานวน
มาตรา ๕๒ คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา
๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสั่งทาง
ปกครองได้ และให้นาความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น
ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหาก
คาสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน
มาตรา ๕๓ คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ
คาสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทาคาสั่งทางปกครองที่มี
เนื้อหาทานองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทาได้เพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ให้
คานึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย
คาสั่ งทางปกครองที่ช อบด้ว ยกฎหมายซึ่งเป็น การให้ ประโยชน์ แก่ ผู้รั บคาสั่ง ทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไป
ถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีกฎหมายกาหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคาสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง

~ ๑๗ ~
(๒) คาสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกาหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการ
ปฏิบัติภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
เช่นนี้ในขณะทาคาสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทาคาสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิก
ถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทาคาสั่งทาง
ปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทาคาสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทาได้เท่าที่
ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว และ
หากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอัน
จาเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)
ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่
ของคาสั่งทางปกครองได้ และให้นามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาสั่งทางปกครองที่ช อบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้
ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผล
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
คาสั่งทางปกครอง
(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดาเนินการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของคาสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การขอให้พิจารณาใหม่

มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีคาขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทาง
ปกครองที่พ้นกาหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

~ ๑๘ ~
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทาให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสาคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจที่จะทาคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(๔) ถ้าคาสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจ
ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นคาขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่ง
อาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
ส่วนที่ ๘
การบังคับทางปกครอง

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองมีอานาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งนั้นเอง ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์หรือผู้มีอานาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกต้องของคาสั่งทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
อื่นเป็นผู้ดาเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคั บทางปกครองเพียงเท่าที่
จาเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของ
คาสั่งทางปกครองน้อยที่สุด

~ ๑๙ ~
มาตรา ๕๗ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ผู้ใดชาระเงิน ถ้าถึงกาหนดแล้วไม่มีการ
ชาระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วน
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบั ติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ถ้าผู้อยู่ในบังคับ
ของคาสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
โดยผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
(๒) ให้มีการชาระค่าปรับทางปกครองตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสอง
หมื่นบาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองจานวนเท่าใดสาหรับในกรณี
ใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิ ให้มีการกระทาที่
ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคาสั่งทางปกครองให้กระทาหรือละเว้นกระทาก่อนก็ได้
แต่ทั้งนี้ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของตน
มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีคา
เตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทาหรือละเว้นกระทาตามคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามสมควรแก่กรณี คาเตือนดังกล่าวจะกาหนดไปพร้อมกับคาสั่งทางปกครองก็ได้
คาเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบั ง คั บ ทางปกครองที่ จ ะใช้ ใ ห้ ชั ด แจ้ ง แต่ จ ะก าหนดมากกว่ า หนึ่ ง
มาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระทาการแทน หรือจานวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี

~ ๒๐ ~
การกาหนดค่าใช้จ่ายในคาเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิ ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หาก
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กาหนดไว้
มาตรา ๖๐ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กาหนดไว้ในคา
เตือนตามมาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่
อาจใช้กาลังเข้าดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้แต่ต้องกระทาโดยสมควร
แก่เหตุ ในกรณีจาเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตารวจได้
มาตรา ๖๑ ในกรณีไม่มีการชาระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๖๒ ผู้ถูกดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับ
ทางปกครองนั้นได้
การอุ ท ธรณ์ ก ารบั ง คั บ ทางปกครองให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเดี ย วกั น กั บ การ
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖๓ ถ้าบทกฎหมายใดกาหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้
เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้
หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ

มาตรา ๖๔ ก าหนดเวลาเป็ น วั น สั ป ดาห์ เดื อ น หรื อ ปี นั้ น มิ ใ ห้ นั บ วั น แรกแห่ ง
ระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งกระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการงานสาหรับ
เจ้าหน้าที่
ในกรณี ที่ บุ ค คลใดต้ อ งท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดภายในระยะเวลาที่ ก าหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการงานสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อ

~ ๒๑ ~
วันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคาสั่ง ให้ ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทางานที่ถัดจากวันหยุด
นั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคาสั่งจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และถ้า
ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกาหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุด
ตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จาเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้ นั้นมีคา
ขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดาเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ยื่นคาขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๖๗ เมื่ อ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้หรือการยื่นคาขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่
นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุ
ถอนคาขอหรือทิ้งคาขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นคาขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย
หมวด ๔
การแจ้ง

มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระทาโดยวาจา
หรือเป็นหนังสือได้หรือมีกฎหมายกาหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีคาสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง
มาตรา ๖๙ การแจ้งคาสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทาด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทาเป็นหนังสือก็
ให้แจ้งเป็นหนังสือ
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลาเนาของผู้นั้นก็
ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง

~ ๒๒ ~
ในการดาเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลาเนาของผู้นั้นแล้ว
มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนาไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้า
ขณะนาไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทางานในสถานที่
นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนัง สือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนด
เจ็ดวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่ มี ผู้ รั บ เกิ น ห้ า สิ บ คนเจ้ า หน้ า ที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ดาเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของ
เจ้าหน้าที่และที่ว่าการอาเภอที่ผู้รับมีภูมิลาเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลาเนาหรือรู้ตัวและภูมิ ลาเนาแต่
มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทาโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายใน
ท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธี
ดังกล่าว
มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนการแจ้งคาสั่ง ทางปกครองจะใช้วิธีส่งทาง
เครื่องโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใน
การส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคาสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับ
ในทันทีที่อาจกระทาได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่
ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มี
การได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น

~ ๒๓ ~
หมวด ๕
คณะกรรมการทีม่ ีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง

มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัว
บุคคล
มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖) มีเหตุต้องพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อ นวาระ ผู้มีอานาจแต่ งตั้งอาจ
แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระจะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือ
คาสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้ง

~ ๒๔ ~
หลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ถื อว่าเป็นองค์
ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกาหนด
การนัดประชุมต้องทาเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทาหนังสือ
แจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอานาจออกคาสั่งใดๆ ตามความจาเป็นได้
ถ้ า ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ร อง
ประธานกรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
ในกรณีที่ ประธานกรรมการมี หน้ าที่ ต้อ งด าเนิน การใดๆ นอกจากการดาเนิ นการ
ประชุมให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย
มาตรา ๘๔ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าทต้ อ งมี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
กรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น
ถ้ากรรมการคนใดมีค วามเห็นแย้ง ให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคา
วินิจฉัยได้

~ ๒๕ ~
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๕ ให้ถื อ ว่า ระเบี ย บสานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อ
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ บรรดาค าขอเพื่ อ ให้ มี ค าสั่ ง ทางปกครองที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ไว้ ก่ อ นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาคาขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือ
กฎสาหรับเรื่องนั้นได้กาหนดไว้
มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอัน
ยกเลิก

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

~ ๒๖ ~
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดาเนินงานทางปกครองใน
ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ
สาหรับ การดาเนิน งานทางปกครองขึ้น เพื่อ ให้ การดาเนิน งานเป็นไปโดยถู กต้ องตามกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอานวยความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

