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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

________

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.ใหไว ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 เปนปท่ี 51 ในรัชกาล
ปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา

โดยทีส่มควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

*[รก.2539/60ก/1/14 พฤศจิกายน 2539]

มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กํ าหนดใน
พระราชบญัญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกํ าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เร่ืองใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการ
ปฏบิตัิราชการไมตํ่ ากวาหลักเกณฑท่ีกํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงท่ีกํ าหนด
ในกฎหมาย

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก

(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

(2) องคกรท่ีใชอํ านาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ
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(3) การพจิารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

(4) การพจิารณาพิพากษาคดีของศาลและการดํ าเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการ
พจิารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย

(5) การพจิารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะ
กรรมการกฤษฎีกา

(6) การด ําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ

(7) การด ําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการ
รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศ

(8) การด ําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(9) การดํ าเนินกิจการขององคการทางศาสนา

การยกเวนไมใหนํ าบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดํ าเนินกิจการใด
หรอืกับหนวยงานใดนอกจากที่กํ าหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

"วิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดํ าเนินการของ
เจาหนาท่ีเพื่อจัดใหมีคํ าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดํ าเนินการใด ๆ ในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้

"การพจิารณาทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและ การดํ าเนินการของเจา
หนาท่ีเพือ่จัดใหมีคํ าสั่งทางปกครอง "คํ าสั่งทางปกครอง" หมายความวา

(1) การใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บคุคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สทิธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การ
อนญุาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมาย
ความรวมถึงการออกกฎ
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(2) การอ่ืนท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง

"กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทอง
ถิน่ ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายให
ใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ

"คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท" หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสํ าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาท่ีตาม
กฎหมาย

"เจาหนาท่ี" หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํ านาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํ านาจทางปกครองของรัฐในการดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย
ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็
ตาม

"คูกรณ"ี หมายความวา ผูยื่นคํ าขอหรือผูคัดคานคํ าขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บงัคบัของค ําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนือ่งจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคํ าสั่งทางปกครอง

มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจออกกฎ
กระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง _________

มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปก
ครอง" ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ปลัด
กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน เลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกาและผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไม
เกินเกาคนเปนกรรมการ

ใหคณะรฐัมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยแตงตั้งจากผู
ซ่ึงมคีวามเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร
หรอืการบรหิารราชการแผนดิน แตผูนั้นตองไมเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง
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ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา 8 ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํ ารงตํ าแหนงคราวละสามป
กรรมการซ่ึงพนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได ในกรณีท่ีกรรมการพนจาก
ต ําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ีไป
พลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม

มาตรา 9 นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการซึ่งคณะรัฐ
มนตรแีตงตั้งพนจากตํ าแหนงเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหออกหรือเม่ือมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ตามมาตรา 76

มาตรา 10 ใหสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทํ าหนาท่ีเปนสํ านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธรุการ งานประชุม การ
ศึกษาหาขอมูลและกิจการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง

มาตรา 11 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํ านาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) สอดสองดูแลและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้

(2) ใหค ําปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดัง
กลาวรองขอ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กํ าหนด

(3) มีหนงัสือเรียกใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบ
การพิจารณาได

(4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้

(5) จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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(6) เร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

หมวด 2 คํ าสั่งทางปกครอง

_______

สวนท่ี 1

เจาหนาท่ี

มาตรา 12 คํ าสั่งทางปกครองจะตองกระทํ าโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํ านาจหนาท่ีในเรื่องนั้น

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปนี้จะทํ าการพิจารณาทางปกครองไมได

(1) เปนคูกรณีเอง

(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี

(3) เปนญาตขิองคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง
หรอืลูกพีลู่กนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคู
กรณี

(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี

(6) กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 14 เม่ือมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาท่ีผูใดเปนบุคคลตาม
มาตรา 13 ใหเจาหนาท่ีผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชา
เหนอืตนขึน้ไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคํ าสั่งตอไป

การยืน่ค ําคัดคาน การพิจารณาคํ าคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาท่ีอ่ืนเขาปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูท่ีถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 15 เม่ือมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการที่มี
อํ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียก
ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผู
ถกูคัดคานเมื่อไดชี้แจง ขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม

ถาคณะกรรมการที่มีอํ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคาน ในระหวางที่
กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบ
ดวยกรรมการทุกคนท่ีไมถูกคัดคาน

ถาท่ีประชมุมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปได
มตดิังกลาวใหกระทํ าโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนท่ีสุด

การยืน่ค ําคัดคานและการพิจารณาคํ าคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เก่ียวกับเจาหนาท่ีหรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจ
ทํ าใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูนั้นจะทํ าการ
พจิารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดํ าเนินการดังนี้

(1) ถาผูนัน้เห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจง
ใหผูบงัคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี

(2) ถามคีูกรณคีัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคาน
นัน้ ผูนัน้จะท ําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
ชัน้หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี

(3) ใหผูบงัคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู
นัน้เปนกรรมการอยูมีคํ าสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํ านาจในการ
พจิารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม

ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 17 การกระทํ าใด ๆ ของเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํ านาจ
พจิารณาทางปกครองที่ไดกระทํ าไปกอนหยุด การพิจารณาตามมาตรา 14 และมาตรา
16 ยอมไมเสียไป เวนแตเจาหนาท่ี ผูเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูถูกคัดคานหรือคณะ
กรรมการท่ีมีอํ านาจพิจารณาทาง ปกครอง แลวแตกรณีจะเห็นสมควรดํ าเนินการสวน
หนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได

มาตรา 18 บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไมใหนํ ามาใชบังคับกับกรณีท่ีมีความจํ า
เปนเรงดวน หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของ
บคุคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนผูนั้นได

มาตรา 19 ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการใน คณะกรรมการที่มีอํ านาจ
พจิารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบ
ดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตํ าแหนงการพนจากตํ าแหนงเชนวานี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้น ไดปฏิบัติไปตามอํ านาจหนาท่ี

มาตรา 20 ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา 14 และมาตรา 16 ใหหมาย
ความรวมถึง ผูซ่ึงกฎหมายกํ าหนดใหมีอํ านาจกํ ากับหรือควบคุมดูแลสํ าหรับกรณีของ
เจาหนาท่ีท่ีไมมีผูบังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสํ าหรับกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้น
เปนรัฐมนตรี

สวนท่ี 2

คูกรณี

_______

มาตรา 21 บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาทาง
ปกครองไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบ
กระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได

มาตรา 22 ผูมีความสามารถกระทํ าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดจะตอง
เปน

(1) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ
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(2) ผูซ่ึงมบีทกฎหมายเฉพาะกํ าหนดใหมีความสามารถกระทํ าการในเรื่องท่ีกํ าหนดได แม
ผูนัน้จะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํ ากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

(3) นติบิคุคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21 โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี

(4) ผูซ่ึงมปีระกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุ
เบกษากํ าหนดใหมีความสามารถกระทํ าการในเรื่องท่ีกํ าหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุ
นติภิาวะหรือความสามารถถูกจํ ากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 23 ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฎตัวตอหนาเจาหนาท่ีคู
กรณมีีสทิธินํ าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได

การใดที่ทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทํ าลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทํ าของคู
กรณ ีเวนแตคูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น

มาตรา 24 คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทํ า
การอยางหนึ่งอยางใดตามที่กํ าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ
ไดในการนี้เจาหนาท่ีจะดํ าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อ
เปนเรือ่งท่ีผูนั้นมีหนาท่ีโดยตรงที่จะตองทํ าการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับ
การแตงตั้งใหกระทํ าการแทนทราบดวย

หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทํ าการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้น
เพยีงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาท่ีแจง
ใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา

การแตงตั้งใหกระทํ าการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปล่ียนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตาม
กฎหมายของคูกรณีหรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว

มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีการยื่นคํ าขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกิน
หาสบิคนยื่นคํ าขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํ านองเดียวกัน ถาในคํ าขอมีการระบุ
ใหบคุคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น
ใหถือวาผูท่ีถูกระบุชื่อดังกลาวเปน ตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น
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ในกรณท่ีีมีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคํ าขอใหมีคํ าสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไมมี
การก ําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีในเรื่องนั้น
แตงตัง้บคุคลท่ีคูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณี
นีใ้หน ํามาตรา 24 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม ตัวแทนรวมตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา

คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดํ าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ไดแตตองมีหนังสือแจง
ใหเจาหนาท่ีทราบและดํ าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวย
ตนเอง

ตวัแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเมื่อใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาท่ี
ทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย

สวนท่ี 3

การพิจารณา

_________

มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาท่ีใหจัดทํ าเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทํ าขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทํ าคํ าแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาให
ภายในระยะเวลาที่เจาหนาท่ีกํ าหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนา
ท่ีในวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับ คํ าแปลนั้น เวนแตเจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารที่ทํ าขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันท่ีไดยื่นเอกสารฉบับท่ีทํ าขึ้นเปนภาษาตาง
ประเทศเปนวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารดังกลาว

การรบัรองความถูกตองของคํ าแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทํ าขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 27 ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคู
กรณีทราบตามความจํ าเปนแกกรณี

ถาค ําขอหรือคํ าแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นได
ชดัวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี ใหเจาหนาท่ีแนะนํ าใหคูกรณีแกไข
เพิ่มเติมใหถูกตอง
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มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความ
เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคํ าขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี

มาตรา 29 เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจํ าเปนแกการพิสูจนขอ
เท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดํ าเนินการดังตอไปนี้

(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของ

(2) รับฟงพยานหลักฐาน คํ าชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือ
พยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจํ าเปน
ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา

(3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ

(4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เก่ียวของ

(5) ออกไปตรวจสถานที่

คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาท่ีแจงพยาน
หลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาท่ี

พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคํ าหรือทํ าความเห็นมีสิทธิไดรับ
คาปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 30 ในกรณีท่ีคํ าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคู
กรณมีีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง
พยานหลกัฐานของตนความในวรรคหนึ่งมิใหนํ ามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแต
เจาหนาท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น

(1) เม่ือมีความจํ าเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางราย
แรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(2) เม่ือจะมีผลทํ าใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกํ าหนดไวในการทํ าคํ าสั่งทางปกครอง
ตองลาชาออกไป

(3) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคํ าขอ คํ าใหการหรือคํ าแถลง

(4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทํ าได
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(5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง

(6) กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอ
ประโยชนสาธารณะ

มาตรา 31 คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จํ าเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือ
ปองกนัสทิธิของตนได แตถายังไมไดทํ าคํ าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิ
ขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคํ าวินิจฉัย

การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทํ าสํ าเนาเอกสารใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 32 เจาหนาท่ีอาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานไดถาเปนกรณี
ท่ีตองรักษาไวเปนความลับ

มาตรา 33 เพื่อประโยชนในการอํ านวยความสะดวกแกประชาชนความประหยัดและ
ความมปีระสิทธิภาพในการดํ าเนินงานของรัฐใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกํ าหนดหลัก
เกณฑและวิธีการเพื่อใหเจาหนาท่ีกํ าหนดเวลาสํ าหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว
ตามความเหมาะสมแกกรณี ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น

ในกรณท่ีีการดํ าเนินงานในเรื่องใดจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาท่ีมากกวาหนึ่ง
ราย เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีตองประสานงานกันในการกํ าหนดเวลาเพื่อการดํ าเนิน
งานในเรื่องนั้น

สวนท่ี 4 รูปแบบและผลของคํ าสั่งทางปกครอง

________

มาตรา 34 คํ าสั่งทางปกครองอาจทํ าเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายใน
รูปแบบอื่นก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได

มาตรา 35 ในกรณีท่ีคํ าสั่งทางปกครองเปนคํ าสั่งดวยวาจาถาผูรับคํ าสั่งนั้นรองขอและ
การรองขอไดกระทํ าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคํ าสั่งดังกลาวเจา
หนาท่ีผูออกคํ าสั่งตองยืนยันคํ าสั่งนั้นเปนหนังสือ
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มาตรา 36 คํ าสั่งทางปกครองที่ทํ าเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและปท่ีทํ าคํ า
สัง่ ชือ่และตํ าแหนงของเจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่ง พรอมท้ังมีลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูทํ าคํ า
สั่งนั้น

มาตรา 37 คํ าสั่งทางปกครองที่ทํ าเปนหนังสือและการยืนยันคํ าสั่งทางปกครองเปน
หนงัสอืตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย

(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญ

(2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง

(3) ขอพจิารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กํ าหนดใหคํ าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคํ าสั่งนั้นเองหรือใน
เอกสารแนบทายคํ าสั่งนั้นก็ได

บทบญัญตัติามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้

(1) เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคํ าขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน

(2) เหตผุลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจํ าตองระบุอีก

(3) เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32

(4) เปนการออกคํ าสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคํ าสั่งนั้นรองขอ

มาตรา 38 บทบัญญัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคํ าสั่ง
ทางปกครองที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ี
กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 39 การออกคํ าสั่งทางปกครองเจาหนาท่ีอาจกํ าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไดเทาท่ีจํ าเปน
เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกํ าหนดขอจํ ากัดดุลพินิจเปน
อยางอื่น

การก ําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกํ าหนดเงื่อนไขในกรณีดัง
ตอไปนี้ ตามความเหมาะสมแกกรณีดวย
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(1) การกํ าหนดใหสิทธิหรือภาระหนาท่ีเร่ิมมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

(2) การกํ าหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาท่ีตองขึ้นอยูกับเหตุ
การณในอนาคตที่ไมแนนอน

(3) ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคํ าสั่งทางปกครอง

(4) การก ําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทํ าหรืองดเวนกระทํ าหรือตองมีภาระหนาท่ี
หรอืยอมรับภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกํ าหนดขอความใน
การจัดใหมี เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มขอกํ าหนดดังกลาว

มาตรา 40 คํ าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีท่ีอาจ
อุทธรณหรือโตแยง การยื่นคํ าอุทธรณหรือคํ าโตแยง และระยะเวลาสํ าหรับการอุทธรณ
หรอืการโตแยงดังกลาวไวดวย

ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสํ าหรับการอุทธรณหรือ
การโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจง
ใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีได
รับคํ าสั่งทางปกครอง

มาตรา 41 คํ าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไป
นี ้ไมเปนเหตุใหคํ าสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ

(1) การออกค ําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคํ าขอในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะดํ าเนินการ
เองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคํ าขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคํ าขอเชนนั้นแลว

(2) ค ําสัง่ทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถาไดมีการจัดใหมี
เหตุผลดังกลาวในภายหลัง

(3) การรบัฟงคูกรณีท่ีจํ าเปนตองกระทํ าไดดํ าเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับ
ฟงใหสมบูรณในภายหลัง

(4) ค ําสัง่ทางปกครองที่ตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอนถาเจาหนาท่ีนั้นไดให
ความเหน็ชอบในภายหลัง เม่ือมีการดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แลว
และเจาหนาท่ีผูมีคํ าสั่งทางปกครองประสงคใหผลเปนไปตามคํ าสั่งเดิม ใหเจาหนาท่ีผู
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นัน้บนัทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือแนบไวกับคํ าสั่งเดิมและตองมี
หนงัสอืแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย

กรณตีาม (2) (3) และ (4) จะตองกระทํ ากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตาม
สวนท่ี 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีท่ีไมตอง
มีการอทุธรณดังกลาวก็ตองกอนมีการนํ าคํ าสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมี
อํ านาจพจิารณาวินิจฉัยความถูกตองของคํ าสั่งทางปกครองนั้น

มาตรา 42 ค ําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตน
ไป

ค ําสัง่ทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอ่ืน

เม่ือค ําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาท่ีมีอํ านาจเรียกผูซ่ึงครอบครองเอกสารหรือ
วัตถอ่ืุนใดทีไ่ดจัดทํ าขึ้นเนื่องในการมีคํ าสั่งทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือ
เคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยูของคํ าสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนสิ่งนั้นหรือใหนํ าสิ่ง
ของดงักลาวอันเปนกรรมสิทธ์ิ ของผูนั้นมาใหเจาหนาท่ีจัดทํ าเครื่องหมายแสดงการสิ้น
ผลของคํ าสั่งทางปกครองดังกลาวได

มาตรา 43 คํ าสั่งทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอยนั้นเจาหนาท่ี
อาจแกไขเพิ่มเติมไดเสมอ

ในการแกไขเพิ่มเติมคํ าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบตาม
ควรแกกรณี ในการนี้เจาหนาท่ีอาจเรียกใหผูท่ีเก่ียวของจัดสงคํ าสั่งทางปกครอง เอกสาร
หรอืวัตถอ่ืุนใดที่ไดจัดทํ าขึ้นเนื่องในการมีคํ าสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพื่อการแกไข
เพิ่มเติมได

สวนท่ี 5

การอุทธรณคํ าสั่งทางปกครอง

________

มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีท่ีคํ าสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี
และไมมีกฎหมายกํ าหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคู
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กรณอุีทธรณคํ าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองภายในสิบ
หาวนันับแตวันท่ีตนไดรับแจงคํ าสั่งดังกลาว

ค ําอุทธรณตองทํ าเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อาง
อิงประกอบดวย การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคํ าสั่งทางปกครอง เวน
แตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง

มาตรา 45 ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคํ าอุทธรณและแจงผูอุทธรณ
โดยไมชกัชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคํ า
อุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดํ าเนินการเปลี่ยนแปลงคํ าสั่งทางปกครองตาม
ความเห็นของตนภายในกํ าหนด เวลาดังกลาวดวย

ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคํ าอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบาง
สวนกใ็หเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณภายใน
กํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภาย
ในสามสบิวันนับแตวันท่ีตนไดรับ รายงาน ถามีเหตุจํ าเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบกํ าหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไม
เกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกํ าหนดเวลาดังกลาว

เจาหนาท่ีผูใดจะเปนผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

บทบญัญตัิมาตรานี้ไมใชกับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกํ าหนดไวเปนอยางอื่น

มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคํ าสั่งทางปกครองได
ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทํ าคํ าสั่งทางปก
ครอง และอาจมีคํ าสั่งเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคํ าสั่งนั้นไปใน
ทางใดทั้งนี้ ไมวาจะเปนการ เพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความ
เหมาะสมของการทํ าคํ าสั่งทางปกครองหรือมีขอกํ าหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได

มาตรา 47 การใดที่กฎหมายกํ าหนดใหอุทธรณตอเจาหนาท่ีซ่ึงเปนคณะกรรมการ
ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น สํ าหรับกระบวน
การพจิารณาใหปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด 2 นี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดัง
กลาว
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มาตรา 48 คํ าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายหรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดท้ังปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวัน
นบัแตวันท่ีไดรับแจงคํ าสั่งนั้น แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัย
ขอพิพาท สิทธิการอุทธรณและกํ าหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่บัญญัติในกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนท่ี 6 การเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครอง

__________

มาตรา 49 เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครองได
ตามหลกัเกณฑในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนขั้นตอนการกํ าหนด
ใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม

การเพกิถอนคํ าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทํ าภายในเกา
สบิวนันบัแตไดรูถึงเหตุท่ีจะใหเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคํ าสั่งทางปกครอง
จะไดทํ าขึ้นเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกให
แจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่มิชอบดวย
กฎหมาย

มาตรา 50 คํ าสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบาง
สวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะ
หนึง่ตามทีกํ่ าหนดได แตถาคํ าสั่งนั้นเปนคํ าสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิก
ถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52

มาตรา 51 การเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือ
ใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได ใหคํ านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับ
ประโยชนในความคงอยูของคํ าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน

ความเชือ่โดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะไดรับความคุมครองตอเม่ือผูรับคํ าสั่งทางปกครอง
ไดใชประโยชนอันเกิดจากคํ าสั่งทางปกครองหรือไดดํ าเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไป
แลวโดยไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงไดหรือการเปล่ียนแปลงจะทํ าใหผูนั้นตองเสียหายเกิน
ควรแกกรณี
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ในกรณดีงัตอไปนี้ ผูรับคํ าสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได

(1) ผูนัน้ไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือ
ขมขู หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดที่มิชอบดวยกฎหมาย

(2) ผูนัน้ไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสํ าคัญ

(3) ผูนัน้ไดรูถงึความไมชอบดวยกฎหมายของคํ าสั่งทางปกครองในขณะไดรับคํ าสั่ง
ทางปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง

ในกรณท่ีีเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีผูรับคํ าสั่ง
ทางปกครองไดไป ใหนํ าบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิยมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถาเมื่อใดผูรับคํ าสั่ง ทางปกครองไดรูถึงความไม
ชอบดวยกฎหมายของคํ าสั่งทางปกครองหรือควรไดรูเชนนั้นหากผูนั้นมิไดประมาท
เลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริตตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป และ
ในกรณตีามวรรคสาม ผูนั้นตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดรับไป
เต็มจํ านวน

มาตรา 52 คํ าสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา 51
อาจถกูเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคํ าสั่ง
ทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริต
ในความคงอยูของคํ าสั่งทางปกครองได และใหนํ าความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรค
สอง และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอย
แปดสบิวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น

คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนท่ีผูนั้นอาจไดรับหาก
ค ําสั่งทางปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน

มาตรา 53 คํ าสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคํ า
สัง่ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน
หรอืมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กํ าหนดได เวนแตเปนกรณีท่ีคงตองทํ า
ค ําสัง่ทางปกครองที่มีเนื้อหาทํ านองเดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจ
กระทํ าไดเพราะเหตุอ่ืน ท้ังนี้ ใหคํ านึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอกประกอบดวย
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ค ําสัง่ทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคํ าสั่งทางปกครอง
อาจถกูเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือมีผลใน
อนาคตไปถงึขณะใดขณะหนึ่งตามที่กํ าหนดไดเฉพาะเมื่อมีกรณี ดังตอไปนี้

(1) มีกฎหมายกํ าหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคํ าสั่งทางปก
ครองนั้นเอง

(2) ค ําสัง่ทางปกครองนั้นมีขอกํ าหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่กํ าหนด

(3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนนี้
ในขณะท ําคํ าสั่งทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทํ าคํ าสั่งทางปกครองนั้น และหาก
ไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได

(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทํ าคํ าสั่งทางปก
ครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทํ าคํ าสั่งทางปกครองนั้น แตการ เพิกถอนในกรณีนี้ให
กระทํ าไดเทาท่ีผูรับประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคํ าสั่ง
ทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชน
สาธารณะได

(5) อาจเกดิความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอันจํ า
เปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว

ในกรณท่ีีมีการเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (3) (4) และ (5)ผูได
รับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตใน
ความคงอยูของคํ าสั่งทางปกครองได และใหนํ ามาตรา 52 มาใชบังคับโดยอนุโลม

ค ําสัง่ทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือให
ประโยชนท่ีอาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลัง
หรอืไมมีผลยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กํ าหนดไดใน
กรณีดังตอไปนี้

(1) มิไดปฏบิตัหิรอืปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดํ าเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคํ า
สัง่ทางปกครอง
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(2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดํ าเนินการใหเปนไปตามเงื่อน
ไขของคํ าสั่งทางปกครอง

ท้ังนี ้ใหนํ าความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนท่ี 7

การขอใหพิจารณาใหม
__________

มาตรา 54 เม่ือคูกรณีมีคํ าขอ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคํ าสั่งทางปก
ครองทีพ่นกํ าหนดอุทธรณตามสวนท่ี 5 ไดในกรณีดังตอไปนี้

(1) มีพยานหลกัฐานใหม อันอาจทํ าใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปล่ียนแปลงไปใน
สาระสํ าคัญ

(2) คูกรณท่ีีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

(3) เจาหนาท่ีไมมีอํ านาจที่จะทํ าคํ าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น

(4) ถาค ําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมาขอ
เท็จจรงิหรือขอกฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระสํ าคัญในทางที่จะเปนประโยชนแก
คูกรณี การยื่นคํ าขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ใหกระทํ าไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจ
ทราบถงึเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งท่ีแลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น

การยืน่ค ําขอใหพิจารณาใหมตองกระทํ าภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจ
ขอใหพิจารณาใหมได

สวนท่ี 8 การบังคับทางปกครอง

_________

มาตรา 55 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาท่ีดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมาย
กํ าหนดไวเปนอยางอื่น



20
มาตรา 56 เจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองมีอํ านาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองเพือ่ใหเปนไปตามคํ าสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่ง
ใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยเจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งนั้นเอง ผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณ
หรอืผูมีอํ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคํ าสั่งทางปกครองดังกลาว

เจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งจะมอบอํ านาจใหเจาหนาท่ีซ่ึงอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี
อ่ืนเปนผูดํ าเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

ใหเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาท่ีจํ า
เปนเพือ่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคํ าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูใน
บงัคบัของคํ าสั่งทางปกครองนอยท่ีสุด

มาตรา 57 คํ าสั่งทางปกครองที่กํ าหนดใหผูใดชํ าระเงิน ถาถึงกํ าหนดแลวไมมีการชํ าระ
โดยถกูตองครบถวน ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชํ าระภายในระยะเวลาที่
กํ าหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคํ าเตือน เจาหนาท่ีอาจใชมาตร
การบงัคบัทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชํ าระ
เงินใหครบถวน

วิธีการยดึ การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให
เปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 58 คํ าสั่งทางปกครองที่กํ าหนดใหกระทํ าหรือละเวนกระทํ า ถาผูอยูในบังคับของ
ค ําสัง่ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปก
ครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) เจาหนาท่ีเขาดํ าเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทํ าการแทนโดยผู
อยูในบงัคบัของคํ าสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละ
ยีส่บิหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาท่ี

(2) ใหมีการชํ าระคาปรับทางปกครองตามจํ านวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสอง
หมื่นบาทตอวัน

เจาหนาท่ีระดับใดมีอํ านาจกํ าหนดคาปรับทางปกครองจํ านวนเทาใดสํ าหรับในกรณีใด
ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีท่ีมีความจํ าเปนท่ีจะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทํ าท่ีขัด
ตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะเจาหนา
ท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคํ าสั่งทางปกครองใหกระทํ าหรือ
ละเวนกระทํ ากอนก็ได แตท้ังนี้ตองกระทํ าโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํ านาจ
หนาท่ีของตน

มาตรา 59 กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 เจาหนาท่ีจะตองมีคํ า
เตอืนเปนหนังสือใหมีการกระทํ าหรือละเวนกระทํ าตามคํ าสั่งทางปกครองภายในระยะ
เวลาท่ีกํ าหนดตามสมควรแกกรณี คํ าเตือนดังกลาวจะกํ าหนดไปพรอมกับคํ าสั่งทางปก
ครองก็ได

ค ําเตือนนั้นจะตองระบุ

(1) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง แตจะกํ าหนดมากกวาหนึ่งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไมได

(2) คาใชจายในการที่เจาหนาท่ีเขาดํ าเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืน
กระทํ าการแทน หรือจํ านวนคาปรับทางปกครอง แลวแตกรณี

การก ําหนดคาใชจายในคํ าเตือน ไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะเรียกคาใชจายเพิ่มขึ้นหากจะ
ตองเสียคาใชจายจริงมากกวาท่ีไดกํ าหนดไว

มาตรา 60 เจาหนาท่ีจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กํ าหนดไวในคํ าเตือน
ตามมาตรา 59 การเปล่ียนแปลงมาตรการจะกระทํ าไดก็ตอเม่ือปรากฏวามาตรการที่
กํ าหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค

ถาผูอยูในบงัคับของคํ าสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครองเจาหนาท่ี
อาจใชกํ าลังเขาดํ าเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตอง
กระทํ าโดยสมควรแกเหตุ ในกรณีจํ าเปนเจาหนาท่ีอาจขอความชวยเหลือจากเจา
พนกังานตํ ารวจได

มาตรา 61 ในกรณีไมมีการชํ าระคาปรับทางปกครอง ใหเจาหนาทีดํ าเนินการตอไปตาม
มาตรา 57

มาตรา 62 ผูถูกดํ าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับทาง
ปกครองนั้นได
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การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคํ า
สัง่ทางปกครอง

มาตรา 63 ถาบทกฎหมายใดกํ าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว แต
เจาหนาท่ีเห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตาม
หมวดนี ้เจาหนาท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได

หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ

________

มาตรา 64 กํ าหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลา
นัน้รวมเขาดวย เวนแตจะไดเร่ิมการในวันนั้นหรือมีการกํ าหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจา
หนาท่ี

ในกรณท่ีีเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
ใหนบัวนัสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทํ าการงาน
สํ าหรับเจาหนาท่ี

ในกรณท่ีีบคุคลใดตองทํ าการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กํ าหนดโดยกฎหมาย
หรอืโดยคํ าสั่งของเจาหนาท่ี ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทํ าการงานสํ าหรับเจาหนาท่ีหรือ
วันหยดุตามประเพณีของบุคคลผูรับคํ าสั่ง ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํ างานที่
ถดัจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาท่ีท่ีมีคํ าสั่งจะกํ าหนดไวเปนอยางอื่น

มาตรา 65 ระยะเวลาที่กํ าหนดไวในคํ าสั่งของเจาหนาท่ีอาจมีการขยายอีกได และถา
ระยะเวลานั้นไดสิ้นสุดลงแลวเจาหนาท่ีอาจขยายโดยกํ าหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกัน
ถาการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมท่ีจะใหสิ้นสุดลงตามนั้น

มาตรา 66 ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
ไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณท่ีจํ าเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผู
นัน้มคี ําขอเจาหนาท่ีอาจขยายระยะเวลาและดํ าเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลว
เสยีใหมก็ได ท้ังนี้ตองยื่นคํ าขอ ภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง

มาตรา 67 เม่ือมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนท่ี 5 ของหมวด 2 แหงพระราช
บญัญัตินี้หรือการยื่นคํ าขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการ
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วินจิฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา


