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พระราชบญัญติั 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยทีส่มควรมกีฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอม

ของรฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 

 มาตรา ๑  พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กําหนดหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันับแต่ 

วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 มาตรา ๓  วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ เวน้แต่ในกรณทีีก่ฎหมายใดกาํหนดวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
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เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมหีลกัเกณฑท์ี่ประกนัความเป็นธรรมหรอืมมีาตรฐานในการปฏบิตัิ

ราชการไมต่ํ่ากวา่หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคบักับขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่

กาํหนดในกฎหมาย 

 

 มาตรา ๔  พระราชบญัญตัน้ีิมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 

 (๑)  รฐัสภาและคณะรฐัมนตร ี

 (๒)  องคก์รทีใ่ชอ้าํนาจตามรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ 

 (๓)  การพจิารณาของนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรใีนงานทางนโยบายโดยตรง 

 (๔)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน

กระบวนการพจิารณาคด ีการบงัคบัคด ีและการวางทรพัย ์

 (๕)  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสัง่การตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

 (๖)  การดาํเนินงานเกีย่วกบันโยบายต่างประเทศ 

 (๗)  การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทาง

ยทุธการรว่มกบัทหารในการป้องกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคุกคามทัง้

ภายนอกและภายในประเทศ 

 (๘)  การดาํเนินงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

 (๙)  การดาํเนินกจิการขององคก์ารทางศาสนา 

 การยกเวน้ไมใ่หนํ้าบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัน้ีิมาใชบ้งัคบัแก่การดาํเนินกจิการ

หรือกบัหน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

 มาตรา ๕  ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 “วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง”  หมายความว่า การเตรยีมการและการดําเนินการ

ของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัใหม้คีําสัง่ทางปกครองหรอืกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทาง

ปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 “การพจิารณาทางปกครอง”  หมายความว่า การเตรยีมการและการดําเนินการของ

เจา้หน้าทีเ่พือ่จดัใหม้คีาํสัง่ทางปกครอง 
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 “คาํสัง่ทางปกครอง”  หมายความวา่ 

 (๑)  การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ขึ้น

ระหว่างบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของ

สทิธิหรอืหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต  

การอนุมตั ิการวนิิจฉัยอุทธรณ์ การรบัรอง และการรบัจดทะเบยีน แต่ไม่หมายความรวมถึง 

การออกกฎ 

 (๒)  การอื่นทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 “กฎ”  หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บญัญตัิ

ทอ้งถิน่ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืบทบญัญตัอิื่นทีม่ผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไมมุ่ง่หมายใหใ้ช้

บงัคบัแก่กรณใีดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

 “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพพิาท”  หมายความว่า คณะกรรมการที่จดัตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสําหรบัการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตาม

กฎหมาย 

 “เจา้หน้าที”่  หมายความวา่ บุคคล คณะบุคคล หรอืนิตบุิคคล ซึง่ใชอ้าํนาจหรอืไดร้บั

มอบใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครองของรฐัในการดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามกฎหมาย ไมว่่าจะ

เป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอื่นของรฐัหรอืไมก่ต็าม 

 “คู่กรณี”  หมายความว่า ผูย้ ื่นคําขอหรอืผูค้ดัคา้นคําขอ ผูอ้ยู่ในบงัคบัหรอืจะอยู่ใน

บงัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง และผูซ้ึง่ไดเ้ขา้มาในกระบวนการพจิารณาทางปกครองเน่ืองจาก

สทิธขิองผูน้ัน้จะถูกกระทบกระเทอืนจากผลของคาํสัง่ทางปกครอง 

 

 มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีํานาจออก

กฎกระทรวง และประกาศ เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

 

 มาตรา ๗  ใหม้คีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า “คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 

ทางปกครอง” ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหน่ึง ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง
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มหาดไทย เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน เลขาธกิาร

คณะกรรมการกฤษฎกีาและผูท้รงคุณวุฒอิกีไมน้่อยกว่าหา้คนแต่ไมเ่กนิเกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิโดยแต่งตัง้จาก 

ผูซ้ึง่มคีวามเชีย่วชาญในทางนิตศิาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์รฐัศาสตร ์สงัคมศาสตร ์หรอืการ

บรหิารราชการแผน่ดนิ แต่ผูน้ัน้ตอ้งไมเ่ป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง 

 ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาแต่งตัง้ขา้ราชการของสาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาเป็นเลขานุการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๘  ใหก้รรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 

กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมการใหม่ ให้

กรรมการนัน้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกวา่จะไดแ้ต่งตัง้กรรมการใหม ่

 

 มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากตําแหน่งเมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตใิหอ้อกหรอืเมื่อมเีหตุหน่ึงเหตุใด

ตามมาตรา ๗๖ 

 

 มาตรา ๑๐  ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาทาํหน้าทีเ่ป็นสาํนกังานเลขานุการ

ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง รบัผดิชอบงานธุรการ งานประชุม การศกึษา

หาขอ้มลูและกจิการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๒) ใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ตามทีบุ่คคล

ดงักล่าวรอ้งขอ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองกาํหนด 

 (๓) มหีนังสือเรยีกให้เจ้าหน้าที่หรอืบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น

ประกอบการพจิารณาได ้
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 (๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรอืประกาศ

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๕) จดัทํารายงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิเสนอคณะรฐัมนตรเีป็น

ครัง้คราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตัิ

ราชการทางปกครองใหเ้ป็นไปโดยมคีวามเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 (๖) เรือ่งอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

หมวด ๒ 

คาํสัง่ทางปกครอง 

ส่วนท่ี ๑ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

 มาตรา ๑๒  คําสัง่ทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจา้หน้าทีซ่ึง่มอีํานาจหน้าทีใ่นเรื่อง

นัน้ 

 

 มาตรา ๑๓  เจา้หน้าทีด่งัต่อไปน้ีจะทาํการพจิารณาทางปกครองไมไ่ด ้

 (๑) เป็นคูก่รณเีอง 

 (๒) เป็นคูห่มัน้หรอืคูส่มรสของคูก่รณ ี

 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คอื เป็นบุพการหีรอืผู้สบืสนัดานไม่ว่าชัน้ใดๆ หรอืเป็น 

พี่น้องหรอืลูกพี่ลูกน้องนับได้เพยีงภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาติเกี่ยวพนัทางแต่งงานนับได้

เพยีงสองชัน้ 

 (๔) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทิกัษ์หรอืผูแ้ทนหรอืตวัแทนของ

คูก่รณ ี

 (๕) เป็นเจา้หน้ีหรอืลกูหน้ี หรอืเป็นนายจา้งของคูก่รณี 

 (๖) กรณอีื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๑๔  เมื่อมกีรณีตามมาตรา ๑๓ หรอืคู่กรณีคดัค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็น

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั ้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงทราบ เพือ่ทีผู่บ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดม้คีาํสัง่ต่อไป 
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 การยื่นคําคดัค้าน การพจิารณาคําคดัค้าน และการสัง่ให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบตัิ

หน้าทีแ่ทนผูท้ีถู่กคดัคา้นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีได้คัดค้านว่ากรรมการใน

คณะกรรมการทีม่อีาํนาจพจิารณาทางปกครองคณะใดมลีกัษณะดงักล่าว ใหป้ระธานกรรมการ

เรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ ในการประชุมดงักล่าว กรรมการผูถู้ก

คดัคา้นเมือ่ไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและตอบขอ้ซกัถามแลว้ตอ้งออกจากทีป่ระชุม 

 ถา้คณะกรรมการทีม่อีาํนาจพจิารณาทางปกครองคณะใดมผีูถู้กคดัคา้นในระหว่างที่

กรรมการผู้ถูกคดัค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนัน้ประกอบด้วย

กรรมการทุกคนทีไ่มถู่กคดัคา้น 

 ถ้าทีป่ระชุมมมีตใิหก้รรมการผูถู้กคดัคา้นปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคดัค้าน ก็ให้กรรมการผู้นัน้ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ มติ

ดงักล่าวใหก้ระทาํโดยวธิลีงคะแนนลบัและใหเ้ป็นทีส่ดุ 

 การยื่นคําคดัคา้นและการพจิารณาคําคดัคา้นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 

ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับ

เจา้หน้าที่หรอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่อีํานาจพจิารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพรา้ยแรง

อนัอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นัน้จะทําการ

พจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้

 ในกรณตีามวรรคหน่ึง ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 (๑) ถา้ผูน้ัน้เหน็เองวา่ตนมกีรณีดงักล่าว ใหผู้น้ัน้หยุดการพจิารณาเรื่องไวก่้อน และ

แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณ ี

 (๒) ถ้ามคีู่กรณีคดัค้านว่าผู้นัน้มเีหตุดงักล่าว หากผู้นัน้เห็นว่าตนไม่มเีหตุตามที่

คดัคา้นนัน้ ผูน้ัน้จะทําการพจิารณาเรื่องต่อไปกไ็ดแ้ต่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไป

ชัน้หน่ึงหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณ ี

 (๓) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้หรอืคณะกรรมการที่มอีํานาจพจิารณาทางปกครอง 

ซึ่งผู้นัน้เป็นกรรมการอยู่มคีําสัง่หรอืมมีติโดยไม่ชกัช้า แล้วแต่กรณี ว่าผูน้ัน้มอีํานาจในการ

พจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้หรอืไม ่
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 ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรค

สี ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๑๗  การกระทําใดๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี

อาํนาจพจิารณาทางปกครองทีไ่ดก้ระทาํไปก่อนหยดุการพจิารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

ย่อมไม่เสยีไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้ถูกคดัค้านหรอืคณะกรรมการที่มี

อาํนาจพจิารณาทางปกครอง แลว้แต่กรณี จะเหน็สมควรดาํเนินการสว่นหน่ึงสว่นใดเสยีใหม่ก็

ได ้

 

 มาตรา ๑๘  บทบญัญตัมิาตรา ๑๓ ถงึมาตรา ๑๖ ไม่ใหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีม่ี

ความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไป จะเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะหรอืสทิธิของ

บุคคลจะเสยีหายโดยไมม่ทีางแกไ้ขได ้หรอืไมม่เีจา้หน้าทีอ่ื่นปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูน้ัน้ได ้

 

 มาตรา ๑๙  ถ้าปรากฏภายหลงัว่าเจ้าหน้าที่หรอืกรรมการในคณะกรรมการที่มี

อํานาจพจิารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มหรอืการแต่งตัง้ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นัน้ต้องพ้นจากตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่าน้ี 

ไมก่ระทบกระเทอืนถงึการใดทีผู่น้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตามอาํนาจหน้าที ่

 

 มาตรา ๒๐  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

ใหห้มายความรวมถงึ ผูซ้ึง่กฎหมายกําหนดใหม้อีาํนาจกํากบัหรอืควบคุมดแูลสาํหรบักรณีของ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่มผีู้บงัคบับญัชาโดยตรง และนายกรฐัมนตรสีําหรบักรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้เป็น

รฐัมนตร ี

ส่วนท่ี ๒ 

คู่กรณี 

 

 มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการ

พิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูก

กระทบกระเทอืนโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้
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 มาตรา ๒๒  ผูม้คีวามสามารถกระทําการในกระบวนการพจิารณาทางปกครองได ้

จะตอ้งเป็น 

 (๑) ผูซ้ึง่บรรลุนิตภิาวะ 

 (๒) ผูซ้ึง่มบีทกฎหมายเฉพาะกาํหนดใหม้คีวามสามารถกระทาํการในเรือ่งทีก่าํหนดได ้

แม้ผู้นัน้จะยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรอืความสามารถถูกจํากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์

 (๓) นิตบุิคคลหรอืคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแ้ทนหรอืตวัแทน แลว้แต่กรณ ี

 (๔) ผูซ้ึง่มปีระกาศของนายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายในราชกจิจา

นุเบกษากําหนดให้มคีวามสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้ แม้ผู้นัน้จะยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะหรอืความสามารถถูกจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

 

 มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้า

เจา้หน้าที ่คูก่รณมีสีทิธนํิาทนายความหรอืทีป่รกึษาของตนเขา้มาในการพจิารณาทางปกครอง

ได ้

 การใดทีท่นายความหรอืทีป่รกึษาไดท้าํลงต่อหน้าคู่กรณีใหถ้อืว่าเป็นการกระทาํของ

คูก่รณ ีเวน้แต่คูก่รณจีะไดค้ดัคา้นเสยีแต่ในขณะนัน้ 

 

 มาตรา ๒๔  คู่กรณีอาจมหีนังสอืแต่งตัง้ให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ

กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามทีก่ําหนดแทนตนในกระบวนการพจิารณาทางปกครองใดๆ 

ได ้ในการน้ีเจา้หน้าที่จะดําเนินกระบวนการพจิารณาทางปกครองกบัตวัคู่กรณีไดเ้ฉพาะเมื่อ

เป็นเรื่องที่ผู้นัน้มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทําการนัน้ด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รบัการ

แต่งตัง้ใหก้ระทาํการแทนทราบดว้ย 

 หากปรากฏว่าผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ระทําการแทนผูใ้ดไม่ทราบขอ้เทจ็จรงิในเรื่อง

นัน้เพยีงพอ หรอืมเีหตุไมค่วรไวว้างใจในความสามารถของบุคคลดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้ให้

คูก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

 การแต่งตัง้ใหก้ระทาํการแทนไมถ่อืว่าสิน้สุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรอืการที่

ความสามารถหรอืความเป็นผูแ้ทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เวน้แต่ผูส้บืสทิธติามกฎหมาย

ของคูก่รณหีรอืคูก่รณจีะถอนการแต่งตัง้ดงักล่าว 
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 มาตรา ๒๕  ในกรณีทีม่กีารยื่นคาํขอโดยมผีูล้งชื่อรว่มกนัเกนิหา้สบิคนหรอืมคีู่กรณี

เกนิหา้สบิคนยื่นคําขอทีม่ขีอ้ความอย่างเดยีวกนัหรอืทํานองเดยีวกนั ถา้ในคําขอมกีารระบุให้

บุคคลใดเป็นตวัแทนของบุคคลดงักล่าวหรอืมขีอ้ความเป็นปรยิายใหเ้ขา้ใจไดเ้ช่นนัน้ ใหถ้อืว่า 

ผูท้ีถู่กระบุชื่อดงักล่าวเป็นตวัแทนรว่มของคูก่รณเีหล่านัน้ 

 ในกรณทีีม่คีูก่รณเีกนิหา้สบิคนยืน่คาํขอใหม้คีาํสัง่ทางปกครองในเรื่องเดยีวกนั โดยไม่

มกีารกําหนดใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทนร่วมของตนตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้หน้าที่ในเรื่องนัน้แต่งตัง้

บุคคลทีคู่ก่รณฝีา่ยขา้งมากเหน็ชอบเป็นตวัแทนรว่มของบุคคลดงักล่าว ในกรณีน้ี ใหนํ้ามาตรา 

๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ตวัแทนรว่มตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา 

 คู่กรณีจะบอกเลกิการใหต้วัแทนร่วมดําเนินการแทนตนเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งมหีนงัสอื

แจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบและดาํเนินการใดๆ ในกระบวนการพจิารณาทางปกครองต่อไปดว้ยตนเอง 

 ตวัแทนรว่มจะบอกเลกิการเป็นตวัแทนเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งมหีนังสอืแจง้ใหเ้จา้หน้าที่

ทราบกบัตอ้งแจง้ใหคู้ก่รณทีุกรายทราบดว้ย 

 

ส่วนท่ี ๓ 

การพิจารณา 

 

 มาตรา ๒๖  เอกสารทีย่ื่นต่อเจา้หน้าทีใ่หจ้ดัทําเป็นภาษาไทย ถา้เป็นเอกสารทีท่ํา

ขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ ใหคู้่กรณีจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาไทยทีม่กีารรบัรองความถูกตอ้งมา

ใหภ้ายในระยะเวลาทีเ่จา้หน้าทีก่ําหนด ในกรณีน้ีใหถ้อืว่าเอกสารดงักล่าวไดย้ื่นต่อเจา้หน้าที่

ในวันที่ เจ้าหน้าที่ได้ร ับคําแปลนั ้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็น

ภาษาต่างประเทศ และในกรณน้ีีใหถ้อืวา่วนัทีไ่ดย้ืน่เอกสารฉบบัทีท่าํขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ

เป็นวนัทีเ่จา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารดงักล่าว 

 การรบัรองความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทยหรอืการยอมรบัเอกสารที่ทําขึน้

เป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๒๗  ใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้สทิธแิละหน้าทีใ่นกระบวนการพจิารณาทางปกครอง 

ใหคู้ก่รณทีราบตามความจาํเป็นแก่กรณี 
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 ถา้คาํขอหรอืคาํแถลงมขีอ้บกพรอ่งหรอืมขีอ้ความทีอ่่านไมเ่ขา้ใจหรอืผดิหลงอนัเหน็

ได้ชดัว่าเกดิจากความไม่รูห้รอืความเลนิเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนําใหคู้่กรณีแก้ไข

เพิม่เตมิใหถู้กตอ้ง 

 

 มาตรา ๒๘  ในการพจิารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได้

ตามความเหมาะสมในเรือ่งนัน้ๆ โดยไมต่อ้งผกูพนัอยูก่บัคาํขอหรอืพยานหลกัฐานของคูก่รณี 

 

 มาตรา ๒๙  เจา้หน้าทีต่อ้งพจิารณาพยานหลกัฐานทีต่นเหน็ว่าจาํเป็นแก่การพสิจูน์

ขอ้เทจ็จรงิ  ในการน้ี ใหร้วมถงึการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (๑) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (๒) รบัฟงัพยานหลกัฐาน คําชี้แจง หรอืความเหน็ของคู่กรณีหรอืของพยานบุคคล

หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญทีคู่่กรณีกล่าวอา้ง เวน้แต่เจา้หน้าทีเ่หน็ว่าเป็นการกล่าวอา้งทีไ่มจ่ําเป็น

ฟุม่เฟือยหรอืเพือ่ประวงิเวลา 

 (๓) ขอขอ้เทจ็จรงิหรอืความเหน็จากคูก่รณ ีพยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ 

 (๔) ขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (๕) ออกไปตรวจสถานที ่

 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่ในการพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิ และมหีน้าที่แจ้ง

พยานหลกัฐานทีต่นทราบแก่เจา้หน้าที ่

 พยานหรอืพยานผูเ้ชี่ยวชาญที่เจา้หน้าที่เรยีกมาใหถ้้อยคําหรอืทําความเหน็มสีทิธิ

ไดร้บัคา่ปว่ยการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๓๐  ในกรณีทีค่าํสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคู่กรณี เจา้หน้าทีต่อ้ง

ให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง

พยานหลกัฐานของตน 

 ความในวรรคหน่ึงมใิหนํ้ามาใชบ้งัคบัในกรณดีงัต่อไปน้ี เวน้แต่เจา้หน้าทีจ่ะเหน็สมควร

ปฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น 

 (๑)  เมื่อมคีวามจําเป็นรบีด่วน หากปล่อยใหเ้น่ินชา้ไป จะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

อยา่งรา้ยแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดหรอืจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
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 (๒) เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําสัง่ทาง

ปกครองตอ้งล่าชา้ออกไป 

 (๓) เมือ่เป็นขอ้เทจ็จรงิทีคู่ก่รณนีัน้เองไดใ้หไ้วใ้นคาํขอ คาํใหก้ารหรอืคาํแถลง 

 (๔) เมือ่โดยสภาพเหน็ไดช้ดัในตวัวา่การใหโ้อกาสดงักล่าวไมอ่าจกระทาํได ้

 (๕) เมือ่เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

 (๖) กรณอีื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีใ่หโ้อกาสตามวรรคหน่ึง ถา้จะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายอย่างรา้ยแรง

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

 

 มาตรา ๓๑  คู่กรณีมสีทิธขิอตรวจดูเอกสารทีจ่ําเป็นตอ้งรูเ้พื่อการโตแ้ยง้หรอืชีแ้จง

หรอืป้องกนัสทิธขิองตนได ้แต่ถา้ยงัไม่ไดท้ําคําสัง่ทางปกครองในเรื่องนัน้ คู่กรณีไม่มสีทิธขิอ

ตรวจดเูอกสารอนัเป็นตน้รา่งคาํวนิิจฉยั 

 การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรอืการจดัทําสําเนาเอกสาร 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๓๒  เจา้หน้าทีอ่าจไม่อนุญาตใหต้รวจดูเอกสารหรอืพยานหลกัฐานได ้ถ้า

เป็นกรณทีีต่อ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบั 

 

 มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยดั

และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื่อใหเ้จา้หน้าทีก่ําหนดเวลาสาํหรบัการพจิารณาทางปกครองขึน้ไวต้าม

ความเหมาะสมแก่กรณ ีทัง้น้ี เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายหรอืกฎในเรือ่งนัน้ 

 ในกรณีทีก่ารดําเนินงานในเรื่องใดจะตอ้งผ่านการพจิารณาของเจา้หน้าทีม่ากกว่าหน่ึง

ราย เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมหีน้าทีต่อ้งประสานงานกนัในการกําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานใน

เรือ่งนัน้ 
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ส่วนท่ี ๔ 

รปูแบบและผลของคาํสัง่ทางปกครอง 

 

 มาตรา ๓๔  คําสัง่ทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อ

ความหมายในรปูแบบอื่นกไ็ด ้แต่ตอ้งมขีอ้ความหรอืความหมายทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจได ้

 

 มาตรา ๓๕  ในกรณทีีค่าํสัง่ทางปกครองเป็นคาํสัง่ดว้ยวาจา ถา้ผูร้บัคาํสัง่นัน้รอ้งขอ

และการร้องขอได้กระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสัง่ดังกล่าว 

เจา้หน้าทีผู่อ้อกคาํสัง่ตอ้งยนืยนัคาํสัง่นัน้เป็นหนงัสอื 

 

 มาตรา ๓๖  คาํสัง่ทางปกครองทีท่าํเป็นหนงัสอือยา่งน้อยตอ้งระบุ วนั เดอืนและปีที่

ทาํคําสัง่ ชื่อและตําแหน่งของเจา้หน้าทีผู่ท้ําคําสัง่ พรอ้มทัง้มลีายมอืชื่อของเจา้หน้าทีผู่ท้ําคําสัง่

นัน้ 

 

 มาตรา ๓๗  คําสัง่ทางปกครองที่ทําเป็นหนังสอืและการยนืยนัคําสัง่ทางปกครอง

เป็นหนงัสอืตอ้งจดัใหม้เีหตุผลไวด้ว้ย และเหตุผลนัน้อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

 (๑) ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 

 (๒) ขอ้กฎหมายทีอ่า้งองิ 

 (๓) ขอ้พจิารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพนิิจ 

 นายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายอาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา

กําหนดให้คําสัง่ทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคําสัง่นัน้เองหรือใน

เอกสารแนบทา้ยคาํสัง่นัน้กไ็ด ้

 บทบญัญตัติามวรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบักบักรณดีงัต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นกรณทีีม่ผีลตรงตามคาํขอและไมก่ระทบสทิธแิละหน้าทีข่องบุคคลอื่น 

 (๒) เหตุผลนัน้เป็นทีรู่ก้นัอยูแ่ลว้โดยไมจ่าํตอ้งระบุอกี 

 (๓) เป็นกรณทีีต่อ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบัตามมาตรา ๓๒ 

 (๔) เป็นการออกคาํสัง่ทางปกครองดว้ยวาจาหรอืเป็นกรณีเรง่ด่วนแต่ตอ้งใหเ้หตุผล

เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาอนัควรหากผูอ้ยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่นัน้รอ้งขอ 
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 มาตรา ๓๘  บทบญัญตัติามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง มใิหใ้ชบ้งัคบักบั

คําสัง่ทางปกครองที่กําหนดในกฎกระทรวง ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๓๙  การออกคําสัง่ทางปกครองเจา้หน้าทีอ่าจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไดเ้ท่าที่

จาํเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย เวน้แต่กฎหมายจะกําหนดขอ้จํากดัดุลพนิิจเป็น

อยา่งอื่น 

 การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถงึการกําหนดเงือ่นไขในกรณี

ดงัต่อไปน้ี ตามความเหมาะสมแก่กรณดีว้ย 

 (๑) การกาํหนดใหส้ทิธหิรอืภาระหน้าทีเ่ริม่มผีลหรอืสิน้ผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 (๒) การกําหนดให้การเริม่มผีลหรอืสิ้นผลของสทิธหิรอืภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กบั

เหตุการณ์ในอนาคตทีไ่มแ่น่นอน 

 (๓) ขอ้สงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิคาํสัง่ทางปกครอง 

 (๔) การกําหนดให้ผู้ได้ร ับประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมี

ภาระหน้าทีห่รอืยอมรบัภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบบางประการ หรอืการกําหนดขอ้ความ

ในการจดัใหม้ ีเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 

 มาตรา ๔๐  คาํสัง่ทางปกครองทีอ่าจอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ต่อไปได ้ใหร้ะบุกรณีทีอ่าจ

อุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ การยืน่คาํอุทธรณ์หรอืคาํโตแ้ยง้ และระยะเวลาสาํหรบัการอุทธรณ์หรอืการ

โตแ้ยง้ดงักล่าวไวด้ว้ย 

 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนบทบญัญตัติามวรรคหน่ึง ใหร้ะยะเวลาสาํหรบัการอุทธรณ์หรอื

การโต้แยง้เริม่นับใหม่ตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแจง้หลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง แต่ถ้าไม่มกีารแจง้ใหม่

และระยะเวลาดงักล่าวมรีะยะเวลาสัน้กว่าหน่ึงปี ใหข้ยายเป็นหน่ึงปีนับแต่วนัที่ได้รบัคําสัง่ทาง

ปกครอง 

 

 มาตรา ๔๑  คําสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดยการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี ไมเ่ป็นเหตุใหค้าํสัง่ทางปกครองนัน้ไมส่มบรูณ์ 

 (๑)  การออกคําสัง่ทางปกครองโดยยงัไม่มผีูย้ ื่นคําขอในกรณีทีเ่จา้หน้าทีจ่ะดําเนินการ

เองไมไ่ดน้อกจากจะมผีูย้ ืน่คาํขอ ถา้ต่อมาในภายหลงัไดม้กีารยืน่คาํขอเชน่นัน้แลว้ 
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 (๒) คําสัง่ทางปกครองที่ต้องจดัใหม้เีหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ถ้าไดม้กีาร

จดัใหม้เีหตุผลดงักล่าวในภายหลงั 

 (๓) การรบัฟงัคูก่รณทีีจ่าํเป็นตอ้งกระทาํไดด้าํเนินการมาโดยไมส่มบูรณ์ ถา้ไดม้กีาร

รบัฟงัใหส้มบรูณ์ในภายหลงั 

 (๔) คาํสัง่ทางปกครองทีต่อ้งใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นใหค้วามเหน็ชอบก่อน ถา้เจา้หน้าทีน่ัน้

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในภายหลงั 

 เมื่อมกีารดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มี

คําสัง่ทางปกครองประสงคใ์หผ้ลเป็นไปตามคําสัง่เดมิ ใหเ้จา้หน้าทีผู่น้ัน้บนัทกึขอ้เทจ็จรงิและ

ความประสงคข์องตนไวใ้นหรอืแนบไวก้บัคาํสัง่เดมิและตอ้งมหีนงัสอืแจง้ความประสงคข์องตน

ใหคู้ก่รณทีราบดว้ย 

 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทําก่อนสิน้สุดกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์

ตามสว่นที ่๕ ของหมวดน้ี หรอืตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการนัน้ หรอืถา้เป็นกรณีทีไ่มต่อ้งมี

การอุทธรณ์ดงักล่าว ก็ต้องก่อนมกีารนําคําสัง่ทางปกครองไปสู่การพจิารณาของผูม้อีํานาจ

พจิารณาวนิิจฉยัความถูกตอ้งของคาํสัง่ทางปกครองนัน้ 

 

 มาตรา ๔๒  คําสัง่ทางปกครองใหม้ผีลใชย้นัต่อบุคคลตัง้แต่ขณะที่ผูน้ัน้ไดร้บัแจ้ง

เป็นตน้ไป 

 คําสัง่ทางปกครองย่อมมผีลตราบเท่าที่ยงัไม่มกีารเพกิถอนหรอืสิน้ผลลงโดยเงื่อน

เวลาหรอืโดยเหตุอื่น 

 เมื่อคําสัง่ทางปกครองสิน้ผลลง ใหเ้จา้หน้าที่มอีํานาจเรยีกผูซ้ึ่งครอบครองเอกสาร

หรือวัตถุอื่นใดที่ได้จดัทําขึ้นเน่ืองในการมีคําสัง่ทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือ

เครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของคําสัง่ทางปกครองนัน้ ให้ส่งคืนสิ่งนัน้หรือให้นําสิ่งของ

ดงักล่าวอนัเป็นกรรมสทิธิข์องผูน้ัน้มาใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัทาํเครื่องหมายแสดงการสิน้ผลของคาํสัง่

ทางปกครองดงักล่าวได ้

 

 มาตรา ๔๓  คําสัง่ทางปกครองที่มขีอ้ผดิพลาดเล็กน้อยหรอืผดิหลงเล็กน้อยนัน้ 

เจา้หน้าทีอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดเ้สมอ 

 ในการแก้ไขเพิม่เติมคําสัง่ทางปกครองตามวรรคหน่ึง ใหแ้จ้งใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ

ตามควรแก่กรณี ในการน้ี เจา้หน้าทีอ่าจเรยีกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งจดัสง่คาํสัง่ทางปกครอง เอกสาร
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หรอืวตัถุอื่นใดทีไ่ดจ้ดัทําขึน้เน่ืองในการมคีําสัง่ทางปกครองดงักล่าวมาเพื่อการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ได ้

 

ส่วนท่ี ๕ 

การอทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 

 

 มาตรา ๔๔  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๘ ในกรณีทีค่ําสัง่ทางปกครองใดไม่ไดอ้อกโดย

รฐัมนตรแีละไม่มกีฎหมายกําหนดขัน้ตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้

คู่กรณีอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองนัน้โดยยื่นต่อเจา้หน้าทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองภายในสบิหา้

วนันบัแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้คาํสัง่ดงักล่าว 

 คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสอืโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจรงิหรอืข้อกฎหมาย 

ทีอ่า้งองิประกอบดว้ย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบงัคบัตามคําสัง่ทางปกครอง เวน้แต่จะมกีารสัง่

ใหทุ้เลาการบงัคบัตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 

 

 มาตรา ๔๕  ใหเ้จา้หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง พจิารณาคําอุทธรณ์และแจง้ 

ผูอุ้ทธรณ์โดยไมช่กัชา้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ยกบั

คําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสัง่ทางปกครองตาม

ความเหน็ของตนภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 

 ถา้เจา้หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม่เหน็ดว้ยกบัคําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางส่วน กใ็หเ้ร่งรายงานความเหน็พรอ้มเหตุผลไปยงัผูม้อีํานาจพจิารณาคําอุทธรณ์ภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผู้ม้อีํานาจพจิารณาคําอุทธรณ์พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิ

วนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัรายงาน ถา้มเีหตุจําเป็น ไม่อาจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ดงักล่าว ใหผู้ม้อีํานาจพจิารณาอุทธรณ์มหีนังสอืแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลา

ดงักล่าว ในการน้ี ใหข้ยายระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ออกไปไดไ้ม่เกนิสามสบิวนันับแต่วนัที่

ครบกาํหนดเวลาดงักล่าว 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 บทบญัญตัมิาตราน้ีไมใ่ชก้บักรณทีีม่กีฎหมายเฉพาะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
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 มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคําสัง่ทาง

ปกครองไดไ้ม่ว่าจะเป็นปญัหาขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย หรอืความเหมาะสมของการทําคําสัง่

ทางปกครอง และอาจมคีําสัง่เพกิถอนคําสัง่ทางปกครองเดิมหรอืเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้ไป

ในทางใด ทัง้น้ี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความ

เหมาะสมของการทาํคาํสัง่ทางปกครองหรอืมขีอ้กาํหนดเป็นเงือ่นไขอยา่งไรกไ็ด ้

 

 มาตรา ๔๗  การใดทีก่ฎหมายกาํหนดใหอุ้ทธรณ์ต่อเจา้หน้าทีซ่ึง่เป็นคณะกรรมการ 

ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ สําหรบักระบวนการ

พจิารณา ใหป้ฏบิตัติามบทบญัญตั ิหมวด ๒ น้ี เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายดงักล่าว 

 

 มาตรา ๔๘  คําสัง่ทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายหรอืไม ่ใหคู้่กรณีมสีทิธโิตแ้ยง้ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขต์ามกฎหมายว่า

ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีาไดท้ัง้ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย ภายในเกา้สบิวนันบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํสัง่นัน้ แต่ถา้คณะกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาท สทิธิ

การอุทธรณ์และกาํหนดเวลาอุทธรณ์ ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัใินกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการ

กฤษฎกีา 

 

ส่วนท่ี ๖ 

การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครอง 

 

 มาตรา ๔๙  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคําสัง่ทาง

ปกครองไดต้ามหลกัเกณฑใ์นมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพน้ขัน้ตอนการ

กาํหนดใหอุ้ทธรณ์หรอืใหโ้ตแ้ยง้ตามกฎหมายน้ีหรอืกฎหมายอื่นมาแลว้หรอืไม ่

 การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองที่มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต้องกระทําภายใน 

เกา้สบิวนันับแต่ไดรู้ถ้งึเหตุทีจ่ะใหเ้พกิถอนคําสัง่ทางปกครองนัน้ เวน้แต่คําสัง่ทางปกครองจะ

ไดท้ําขึน้เพราะการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ่งควรบอกใหแ้จ้งหรอื

การขม่ขูห่รอืการชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 
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 มาตรา ๕๐  คําสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอื

บางส่วน โดยจะให้มผีลยอ้นหลงัหรอืไม่ยอ้นหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึง

ตามที่กําหนดได ้แต่ถ้าคําสัง่นัน้เป็นคําสัง่ซึ่งเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บั การเพกิถอนต้อง

เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 

 มาตรา ๕๑  การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งเป็นการให้

เงนิ หรอืใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ใหค้ํานึงถึงความเชื่อโดยสุจรติของ

ผูร้บัประโยชน์ในความคงอยูข่องคาํสัง่ทางปกครองนัน้กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 

 ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหน่ึงจะได้รบัความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รบัคําสัง่ทาง

ปกครองไดใ้ชป้ระโยชน์อนัเกดิจากคําสัง่ทางปกครองหรอืไดด้ําเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิไป

แลว้โดยไมอ่าจแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้รอืการเปลีย่นแปลงจะทาํใหผู้น้ัน้ตอ้งเสยีหายเกนิควรแก่

กรณ ี

 ในกรณดีงัต่อไปน้ี ผูร้บัคาํสัง่ทางปกครองจะอา้งความเชื่อโดยสจุรติไมไ่ด ้

 (๑)  ผู้นัน้ได้แสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ่งควรบอกให้แจ้ง 

หรอืขม่ขู ่หรอืชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

 (๒)  ผูน้ัน้ไดใ้หข้อ้ความซึง่ไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้นในสาระสาํคญั 

 (๓)  ผู้นัน้ได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสัง่ทางปกครองในขณะได้รบั

คาํสัง่ทางปกครองหรอืการไมรู่น้ัน้เป็นไปโดยความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 

 ในกรณีที่เพกิถอนโดยใหม้ผีลยอ้นหลงั การคนืเงนิ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ที่ผูร้บั

คําสัง่ทางปกครองได้ไป ให้นําบทบญัญตัิว่าด้วยลาภมคิวรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยถา้เมื่อใดผูร้บัคําสัง่ทางปกครองไดรู้ถ้งึความไม่ชอบดว้ย

กฎหมายของคําสัง่ทางปกครอง หรือควรได้รู้เช่นนัน้หากผู้นัน้มิได้ประมาทเลินเล่ออย่าง

รา้ยแรงใหถ้อืวา่ผูน้ัน้ตกอยูใ่นฐานะไมส่จุรติตัง้แต่เวลานัน้เป็นตน้ไป และในกรณีตามวรรคสาม 

ผูน้ัน้ตอ้งรบัผดิในการคนืเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บัไปเตม็จาํนวน 

 

 มาตรา ๕๒  คําสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่อยู่ในบงัคบัของมาตรา 

๕๑ อาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รบัผลกระทบจากการเพกิถอนคําสัง่ทาง

ปกครองดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายเน่ืองจากความเชื่อโดยสุจรติในความคง

อยูข่องคาํสัง่ทางปกครองได ้และใหนํ้าความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม 
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มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ตอ้งรอ้งขอค่าทดแทนภายในหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่ไดร้บัแจง้ให้

ทราบถงึการเพกิถอนนัน้ 

 ค่าทดแทนความเสยีหายตามมาตราน้ีจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผูน้ัน้อาจได้รบั

หากคาํสัง่ทางปกครองดงักล่าวไมถู่กเพกิถอน 

 

 มาตรา ๕๓  คําสัง่ทางปกครองที่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการใหป้ระโยชน์แก่

ผูร้บัคําสัง่ทางปกครองอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยใหม้ผีลตัง้แต่ขณะที่เพกิถอน 

หรอืมผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่ําหนดได ้เวน้แต่เป็นกรณีทีค่งต้องทําคําสัง่

ทางปกครองที่มเีน้ือหาทํานองเดยีวกนันัน้อกี หรอืเป็นกรณีที่การเพกิถอนไม่อาจกระทําได้

เพราะเหตุอื่น ทัง้น้ี ใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบดว้ย 

 คําสัง่ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รบัคําสัง่ทาง

ปกครองอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยใหม้ผีลตัง้แต่ขณะที่เพกิถอน หรอืมผีลใน

อนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่าํหนดไดเ้ฉพาะเมือ่มกีรณดีงัต่อไปน้ี 

 (๑) มกีฎหมายกําหนดให้เพกิถอนได้หรือมขี้อสงวนสิทธิให้เพกิถอนได้ในคําสัง่ 

ทางปกครองนัน้เอง 

 (๒) คําสัง่ทางปกครองนัน้มีข้อกําหนดให้ผู้รบัประโยชน์ต้องปฏิบตัิ แต่ไม่มีการ

ปฏบิตัภิายในเวลาทีก่าํหนด 

 (๓) ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมขีอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์

เชน่น้ีในขณะทาํคาํสัง่ทางปกครองแลว้ เจา้หน้าทีค่งจะไมท่าํคาํสัง่ทางปกครองนัน้ และหากไม่

เพกิถอน จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

 (๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นน้ีในขณะทําคําสัง่ 

ทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่คงจะไม่ทําคําสัง่ทางปกครองนัน้ แต่การเพกิถอนในกรณีน้ีให้

กระทําได้เท่าที่ผู้รบัประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยงัไม่ได้รบัประโยชน์ตามคําสัง่ทาง

ปกครองดงักล่าว และหากไมเ่พกิถอน จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

 (๕) อาจเกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรอืต่อประชาชน  

อนัจาํเป็นตอ้งป้องกนัหรอืขจดัเหตุดงักล่าว 

 ในกรณทีีม่กีารเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) 

ผูไ้ดร้บัประโยชน์มสีทิธไิดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายอนัเกดิจากความเชื่อโดยสุจรติในความคง

อยูข่องคาํสัง่ทางปกครองได ้และใหนํ้ามาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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 คําสัง่ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงนิหรอืให้ทรพัย์สนิหรอืให้

ประโยชน์ทีอ่าจแบ่งแยกได ้อาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยใหม้ผีลยอ้นหลงัหรอืไมม่ี

ผลยอ้นหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่าํหนดไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 

 (๑)  มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัลิ่าชา้ในอนัทีจ่ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

คาํสัง่ทางปกครอง 

 (๒)  ผูไ้ด้รบัประโยชน์มไิด้ปฏบิตัิหรอืปฏิบตัิล่าช้าในอนัที่จะดําเนินการใหเ้ป็นไป

ตามเงือ่นไขของคาํสัง่ทางปกครอง 

 ทัง้น้ี ใหนํ้าความในมาตรา ๕๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนท่ี ๗ 

การขอให้พิจารณาใหม่ 

 

 มาตรา ๕๔  เมื่อคู่กรณีมคีําขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรอืแก้ไขเพิม่เติมคําสัง่ 

ทางปกครองทีพ่น้กาํหนดอุทธรณ์ตามสว่นที ่๕ ไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 

 (๑) มพียานหลกัฐานใหม่ อนัอาจทําใหข้อ้เทจ็จรงิทีฟ่งัเป็นยุตแิลว้นัน้เปลีย่นแปลง

ไปในสาระสาํคญั 

 (๒) คูก่รณทีีแ่ทจ้รงิมไิดเ้ขา้มาในกระบวนการพจิารณาทางปกครองหรอืไดเ้ขา้มาใน

กระบวนการพิจารณาครัง้ก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพจิารณาทางปกครอง 

 (๓) เจา้หน้าทีไ่มม่อีาํนาจทีจ่ะทาํคาํสัง่ทางปกครองในเรือ่งนัน้ 

 (๔) ถา้คําสัง่ทางปกครองไดอ้อกโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายใดและต่อมา

ข้อเท็จจรงิหรอืข้อกฎหมายนัน้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคญัในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่

คูก่รณ ี

 การยื่นคําขอตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรอื (๓) ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจ

ทราบถงึเหตุนัน้ในการพจิารณาครัง้ทีแ่ลว้มาก่อนโดยไมใ่ชค่วามผดิของผูน้ัน้ 

 การยื่นคําขอใหพ้จิารณาใหม่ต้องกระทําภายในเกา้สบิวนันับแต่ผูน้ัน้ไดรู้ถ้งึเหตุซึ่ง

อาจขอใหพ้จิารณาใหมไ่ด ้
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ส่วนท่ี ๘ 

การบงัคบัทางปกครอง 

 

 มาตรา ๕๕  การบงัคบัทางปกครองไมใ่ชก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยกนั เวน้แต่จะมกีฎหมาย

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 

 มาตรา ๕๖  เจ้าหน้าที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองมอีํานาจที่จะพจิารณาใช้มาตรการ

บงัคบัทางปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของตนไดต้ามบทบญัญตัใินส่วนน้ี เวน้แต่จะมกีาร

สัง่ใหทุ้เลาการบงัคบัไวก่้อนโดยเจา้หน้าทีผู่ท้าํคาํสัง่นัน้เอง ผูม้อีาํนาจพจิารณาคาํอุทธรณ์หรอื

ผูม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัความถูกตอ้งของคาํสัง่ทางปกครองดงักล่าว 

 เจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือ 

เจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้าํเนินการกไ็ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 ใหเ้จา้หน้าทีต่ามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพยีงเท่าที่

จาํเป็นเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องคาํสัง่ทางปกครอง โดยกระทบกระเทอืนผูอ้ยูใ่นบงัคบั

ของคาํสัง่ทางปกครองน้อยทีส่ดุ 

 

 มาตรา ๕๗  คําสัง่ทางปกครองที่กําหนดใหผู้ใ้ดชําระเงนิ ถ้าถึงกําหนดแล้ว ไม่มี

การชําระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มหีนังสอืเตือนให้ผู้นัน้ชําระภายในระยะเวลาที่

กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจด็วนั ถ้าไม่มกีารปฏบิตัติามคําเตอืน เจา้หน้าที่อาจใชม้าตรการ

บงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัย์สนิของผู้นัน้และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงนิให้

ครบถว้น 

 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม สว่นผูม้อีาํนาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาด 

ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๕๘  คําสัง่ทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรอืละเว้นกระทํา ถ้าผู้อยู่ใน

บงัคบัของคําสัง่ทางปกครองฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบงัคบัทาง

ปกครองอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
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 (๑)  เจา้หน้าทีเ่ขา้ดาํเนินการดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระทําการแทน

โดยผูอ้ยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครองจะต้องชดใชค้่าใชจ้่ายและเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละยีส่บิ

หา้ต่อปีของคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวแก่เจา้หน้าที ่

 (๒)  ใหม้กีารชําระค่าปรบัทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกนิ 

สองหมืน่บาทต่อวนั 

 เจา้หน้าทีร่ะดบัใดมอีํานาจกําหนดค่าปรบัทางปกครองจาํนวนเท่าใดสาํหรบัในกรณี

ใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งบงัคบัการโดยเรง่ดว่นเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารกระทาํที่

ขดัต่อกฎหมายทีม่โีทษทางอาญาหรอืมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจา้หน้าที่

อาจใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยไม่ต้องออกคําสัง่ทางปกครองให้กระทําหรอืละเว้น

กระทาํก่อนกไ็ด ้แต่ทัง้น้ี ตอ้งกระทาํโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องตน 

 

 มาตรา ๕๙  ก่อนใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งมี

คาํเตอืนเป็นหนงัสอืใหม้กีารกระทาํหรอืละเวน้กระทาํตามคาํสัง่ทางปกครองภายในระยะเวลาที่

กาํหนดตามสมควรแก่กรณ ีคาํเตอืนดงักล่าวจะกาํหนดไปพรอ้มกบัคาํสัง่ทางปกครองกไ็ด ้

 คาํเตอืนนัน้จะตอ้งระบุ 

 (๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกําหนดมากกว่าหน่ึง

มาตรการในคราวเดยีวกนัไมไ่ด ้

 (๒) ค่าใชจ้่ายในการทีเ่จา้หน้าทีเ่ขา้ดําเนินการดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคล

อื่นกระทาํการแทน หรอืจาํนวนคา่ปรบัทางปกครอง แลว้แต่กรณ ี

 การกําหนดค่าใชจ้่ายในคําเตอืน ไมเ่ป็นการตดัสทิธทิีจ่ะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ หาก

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิมากกวา่ทีไ่ดก้าํหนดไว ้

 

 มาตรา ๖๐  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามที่กําหนดไว้ใน 

คาํเตอืนตามมาตรา ๕๙ การเปลีย่นแปลงมาตรการจะกระทาํได ้กต่็อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่

กาํหนดไวไ้มบ่รรลุตามวตัถุประสงค ์

 ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสัง่ทางปกครองต่อสู้ข ัดขวางการบังคับทางปกครอง 

เจา้หน้าทีอ่าจใชก้ําลงัเขา้ดําเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการบงัคบัทางปกครองไดแ้ต่ตอ้ง
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กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจําเป็น เจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลอืจากเจา้พนักงาน

ตํารวจได ้

 

 มาตรา ๖๑  ในกรณีไม่มกีารชําระค่าปรบัทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ

ต่อไปตามมาตรา ๕๗ 

 

 มาตรา ๖๒  ผู้ถูกดําเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองอาจอุทธรณ์การ

บงัคบัทางปกครองนัน้ได ้

 การอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการ

อุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 

 

 มาตรา ๖๓  ถ้าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองไวโ้ดยเฉพาะ

แลว้ แต่เจา้หน้าทีเ่หน็ว่ามาตรการบงัคบันัน้มลีกัษณะทีจ่ะเกดิผลน้อยกว่ามาตรการบงัคบัตาม

หมวดน้ี เจา้หน้าทีจ่ะใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามหมวดน้ีแทนกไ็ด ้

 

หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายคุวาม 

 

 มาตรา ๖๔  กําหนดเวลาเป็นวนั สปัดาห์ เดือน หรือปีนัน้ มิให้นับวนัแรกแห่ง

ระยะเวลานัน้รวมเขา้ดว้ย เวน้แต่จะไดเ้ริม่การในวนันัน้หรอืมกีารกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นโดย

เจา้หน้าที ่

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาที่

กําหนด ใหน้ับวนัสิน้สุดของระยะเวลานัน้รวมเขา้ดว้ยแมว้่าวนัสุดทา้ยเป็นวนัหยุดทําการงาน

สาํหรบัเจา้หน้าที ่

 ในกรณีที่บุคคลใดต้องทําการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดย

กฎหมายหรอืโดยคําสัง่ของเจา้หน้าที ่ถ้าวนัสุดทา้ยเป็นวนัหยุดทําการงานสําหรบัเจา้หน้าที่

หรอืวนัหยุดตามประเพณีของบุคคลผูร้บัคําสัง่ ใหถ้อืว่าระยะเวลานัน้สิน้สุดในวนัทํางานทีถ่ดั

จากวนัหยดุนัน้ เวน้แต่กฎหมายหรอืเจา้หน้าทีท่ีม่คีาํสัง่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
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 มาตรา ๖๕  ระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นคาํสัง่ของเจา้หน้าทีอ่าจมกีารขยายอกีได ้และ

ถ้าระยะเวลานัน้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เจา้หน้าที่อาจขยายโดยกําหนดใหม้ผีลยอ้นหลงัได้เช่นกนั  

ถา้การสิน้สดุตามระยะเวลาเดมิจะก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมทีจ่ะใหส้ิน้สดุลงตามนัน้ 

 

 มาตรา ๖๖  ในกรณีทีผู่ใ้ดไม่อาจกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาที่

กําหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมพีฤติการณ์ที่จําเป็นอนัมไิด้เกิดขึ้นจากความผดิของผู้นัน้  

ถ้าผู้นัน้มคีําขอ เจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดําเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วงมาแล้ว 

เสยีใหมก่ไ็ด ้ทัง้น้ี ตอ้งยืน่คาํขอภายในสบิหา้วนันบัแต่พฤตกิารณ์เชน่วา่นัน้ไดส้ิน้สดุลง 

 

 มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่ง

พระราชบญัญตัิน้ี หรอืการยื่นคําขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พพิาทหรอืคณะกรรมการ

วนิิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหว้นิิจฉัยชี้ขาดแล้ว ให้อายุ

ความสะดุดหยุดอยู่ ไม่นับในระหว่างนัน้ จนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดย

ประการอื่น แต่ถา้เสรจ็ไปเพราะเหตุถอนคาํขอหรอืทิง้คาํขอ ใหถ้อืว่าอายุความเรยีกรอ้งของผู้

ยืน่คาํขอไมเ่คยมกีารสะดุดหยดุอยูเ่ลย 

 

หมวด ๔ 

การแจ้ง 

 

 มาตรา ๖๘  บทบญัญตัิในหมวดน้ีมใิห้ใช้บงัคบักบัการแจ้งซึ่งไม่อาจกระทําโดย

วาจาหรอืเป็นหนงัสอืไดห้รอืมกีฎหมายกาํหนดวธิกีารแจง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 ในกรณคีาํสัง่ทางปกครองทีแ่สดงใหท้ราบโดยการสือ่ความหมายในรปูแบบอื่นตามที่

กาํหนดในกฎกระทรวง ใหม้ผีลเมือ่ไดแ้จง้ 

 

 มาตรา ๖๙  การแจง้คาํสัง่ทางปกครอง การนดัพจิารณา หรอืการอยา่งอื่นทีเ่จา้หน้าที่

ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นัน้ประสงค์จะให้กระทําเป็น

หนงัสอืกใ็หแ้จง้เป็นหนงัสอื 

 การแจง้เป็นหนังสอืใหส้่งหนังสอืแจง้ต่อผูน้ัน้ หรอืถ้าไดส้่งไปยงัภูมลิําเนาของผูน้ัน้ 

กใ็หถ้อืวา่ไดร้บัแจง้ตัง้แต่ในขณะทีไ่ปถงึ 
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 ในการดําเนินการเรื่องใดที่มกีารใหท้ี่อยู่ไวก้บัเจา้หน้าที่ไว้แล้ว การแจง้ไปยงัที่อยู่

ดงักล่าว ใหถ้อืวา่เป็นการแจง้ไปยงัภมูลิาํเนาของผูน้ัน้แลว้ 

 

 มาตรา ๗๐  การแจง้เป็นหนังสอืโดยวธิใีหบุ้คคลนําไปสง่ ถา้ผูร้บัไมย่อมรบัหรอืถา้

ขณะนําไปส่งไม่พบผู้รบั และหากได้ส่งให้กบับุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรอืทํางานใน

สถานที่นัน้ หรอืในกรณีที่ผูน้ัน้ไม่ยอมรบั หากไดว้างหนังสอืนัน้หรอืปิดหนังสอืนัน้ไวใ้นที่ซึ่ง

เหน็ไดง้า่ย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจา้พนกังานตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยาน กใ็ห้

ถอืวา่ไดร้บัแจง้แลว้ 

 

 มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวธิีส่งทางไปรษณีย์ตอบรบั ให้ถือว่าได้รบัแจ้งเมื่อครบ

กําหนดเจด็วนันบัแต่วนัส่งสาํหรบักรณีภายในประเทศหรอืเมื่อครบกําหนดสบิหา้วนันับแต่วนั

ส่งสําหรบักรณีส่งไปยงัต่างประเทศ เวน้แต่จะมกีารพสิูจน์ไดว้่าไม่มกีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อน

หรอืหลงัจากวนันัน้ 

 

 มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มีผู้รบัเกินห้าสิบคน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตัง้แต่เริ่ม

ดาํเนินการในเรื่องนัน้ว่าการแจง้ต่อบุคคลเหล่านัน้จะกระทําโดยวธิปิีดประกาศไว ้ณ ทีท่ําการ

ของเจา้หน้าทีแ่ละทีว่่าการอําเภอที่ผูร้บัมภีูมลิําเนากไ็ด ้ในกรณีน้ี ใหถ้อืว่าไดร้บัแจง้เมื่อล่วง

พน้ระยะเวลาสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดแ้จง้โดยวธิดีงักล่าว 

 

 มาตรา ๗๓  ในกรณีทีไ่ม่รูต้วัผูร้บัหรอืรูต้วัแต่ไม่รูภู้มลิําเนาหรอืรูต้วัและภูมลิําเนา 

แต่มีผู้รบัเกินหน่ึงร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพ ์

ซึง่แพร่หลายในทอ้งถิน่นัน้กไ็ด ้ในกรณีน้ี ใหถ้อืว่าไดร้บัแจง้เมื่อล่วงพน้ระยะเวลาสบิหา้วนันับ

แต่วนัทีไ่ดแ้จง้โดยวธิดีงักล่าว 

 

 มาตรา ๗๔  ในกรณีมเีหตุจาํเป็นเรง่ด่วน การแจง้คาํสัง่ทางปกครองจะใชว้ธิสีง่ทาง

เครือ่งโทรสารกไ็ด ้แต่ตอ้งมหีลกัฐานการไดส้ง่จากหน่วยงานผูจ้ดับรกิารโทรคมนาคมทีเ่ป็นสื่อ

ในการสง่โทรสารนัน้และตอ้งจดัสง่คาํสัง่ทางปกครองตวัจรงิโดยวธิใีดวธิหีน่ึงตามหมวดน้ีใหแ้ก่

ผูร้บัในทนัททีีอ่าจกระทาํได ้ในกรณน้ีีใหถ้อืวา่ผูร้บัไดร้บัแจง้คาํสัง่ทางปกครองเป็นหนงัสอืตาม
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วนั เวลา ทีป่รากฏในหลกัฐานของหน่วยงานผูจ้ดับรกิารโทรคมนาคมดงักล่าว เวน้แต่จะมกีาร

พสิจูน์ไดว้า่ไมม่กีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจากนัน้ 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครอง 

 

 มาตรา ๗๕  การแต่งตัง้กรรมการในลกัษณะทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒ ิใหแ้ต่งตัง้โดยระบุ 

ตวับุคคล 

 มาตรา ๗๖  นอกจากพน้จากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมือ่ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๔)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๕)  ไดร้บัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ําคุก เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษ 

หรอืความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

 (๖)  มเีหตุตอ้งพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 

 

 มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ ผูม้อีํานาจแต่งตัง้อาจ

แต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นกรรมการแทนได ้และใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง

เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน 

 ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมี

วาระอยู่ในตําแหน่ง ใหผู้ท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที่

เหลอือยูข่องกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

 มาตรา ๗๘  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวนิิจฉัย 

ขอ้พพิาทพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระจะกระทํามไิด ้เวน้แต่กรณีมเีหตุบกพร่องอย่างยิง่ต่อ

หน้าทีห่รอืมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอยา่งรา้ยแรง 
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 มาตรา ๗๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตอ้ง

มกีรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงจงึจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

หรอืกฎหรอืคาํสัง่ทีจ่ดัใหม้คีณะกรรมการชุดนัน้จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 ในกรณีมกีรรมการครบทีจ่ะเป็นองคป์ระชุมได ้แต่การพจิารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อน

มาเพราะไมค่รบองคป์ระชุม ถา้เป็นการประชุมของคณะกรรมการซึง่มใิชค่ณะกรรมการวนิิจฉยั 

ขอ้พพิาท หากไดม้กีารนดัประชุมเรือ่งนัน้อกีภายในสบิสีว่นันบัแต่วนันดัประชุมทีเ่ลื่อนมา และ

การประชุมครัง้หลงัน้ีมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

ใหถ้อืวา่เป็นองคป์ระชุม แต่ทัง้น้ีตอ้งระบุความประสงคใ์หเ้กดิผลตามบทบญัญตัน้ีิไวใ้นหนงัสอื

นดัประชุมดว้ย 

 

 มาตรา ๘๐  การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

 การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสอืและแจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่าสามวนั เวน้แต่กรรมการนัน้จะไดท้ราบการบอกนัดในทีป่ระชุมแลว้ กรณีดงักล่าวน้ีจะทํา

หนงัสอืแจง้นดัเฉพาะกรรมการทีไ่มไ่ดม้าประชุมกไ็ด ้

 บทบญัญตัใินวรรคสองมใิหนํ้ามาใชบ้งัคบัในกรณีมเีหตุจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งประธาน

กรรมการจะนดัประชุมเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้

 

 มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมอีํานาจหน้าที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรกัษา 

ความเรยีบรอ้ยในการประชุม ใหป้ระธานมอีาํนาจออกคาํสัง่ใดๆ ตามความจาํเป็นได ้

 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง

ประธานกรรมการทําหน้าที่แทน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงขึน้ทาํหน้าทีแ่ทน 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการมหีน้าที่ต้องดําเนินการใดๆ นอกจากการดําเนินการ

ประชุม ใหนํ้าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๘๒  การลงมตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

 กรรมการคนหน่ึงใหม้หีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน 

ในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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 เรื่องใดถา้ไมม่ผีูค้ดัคา้น ใหป้ระธานถามทีป่ระชุมว่ามผีูเ้หน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม ่เมื่อ 

ไมม่ผีูเ้หน็เป็นอยา่งอื่น ใหถ้อืวา่ทีป่ระชุมลงมตเิหน็ชอบในเรือ่งนัน้ 

 

 มาตรา ๘๓  ในการประชุมตอ้งมรีายงานการประชุมเป็นหนงัสอื 

 ถา้มคีวามเหน็แยง้ ใหบ้นัทกึความเหน็แยง้พรอ้มทัง้เหตุผลไวใ้นรายงานการประชุม 

และถ้ากรรมการฝ่ายขา้งน้อยเสนอความเหน็แยง้เป็นหนังสอื กใ็หบ้นัทกึความเหน็แยง้นัน้ไว้

ดว้ย 

 

 มาตรา ๘๔  คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พพิาทต้องมลีายมอืชื่อของ

กรรมการทีว่นิิจฉยัเรือ่งนัน้ 

 ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิทําความเห็นแย้งของตนรวมไว้ใน 

คาํวนิิจฉยัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๘๕  ใหถ้ือว่าระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการปฏิบตัิราชการเพื่อ

ประชาชนของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรวีางขึน้ตามมาตรา 

๓๓ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 

 

 มาตรา ๘๖  บรรดาคําขอเพื่อให้มคีําสัง่ทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รบัไว้ก่อนที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั ให้เจ้าหน้าที่ทําการพิจารณาคําขอดงักล่าวตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายหรอืกฎสาํหรบัเรือ่งนัน้ไดก้าํหนดไว ้

 

 มาตรา ๘๗  เมื่อไดม้กีารจดัตัง้ศาลปกครองขึน้แลว้ บทบญัญตัมิาตรา ๔๘ ใหเ้ป็น

อนัยกเลกิ 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

      บรรหาร ศลิปอาชา 

         นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การดําเนินงานทาง

ปกครองในปจัจุบนัยงัไมม่หีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนทีเ่หมาะสม จงึสมควรกําหนดหลกัเกณฑแ์ละ

ขัน้ตอนต่างๆ สาํหรบัการดาํเนินงานทางปกครองขึน้เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย มปีระสทิธภิาพในการใชบ้งัคบักฎหมายใหส้ามารถรกัษาประโยชน์สาธารณะได ้

และอาํนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

ในวงราชการ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที ่๖๐ ก หน้า ๑-๒๔ ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙) 



 239 LA 342 [LW 461] 

 

 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อ ๑  การรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระทาํโดย 

  (๑) คนไทยที่จบการศกึษาในระดบัที่ไม่ตํ่ากว่าปรญิญาตรใีนหลกัสูตรที่ใช้

ภาษาทีป่รากฏในเอกสารนัน้เป็นภาษาในการเรยีนการสอน 

  (๒) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่

ปรากฏในเอกสารนัน้ในสถาบนัการศกึษาดงักล่าว 

  (๓) สถานทูตหรอืสถานกงสุลต่างประเทศทีต่ ัง้อยู่ในประเทศไทย โดยประเทศ

นัน้ใชภ้าษาทีป่รากฏในเอกสารนัน้เป็นภาษาราชการ 

  (๔) สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในต่างประเทศ 

 ข้อ ๒  เจ้าหน้าที่จะยอมรบัเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้

จดัทาํคาํแปลเป็นภาษาไทยไดใ้นกรณ ีดงัต่อไปน้ี 

  (๑) เจา้หน้าทีน่ัน้เหน็วา่ตนสามารถเขา้ใจภาษาดงักล่าวได ้

  (๒) เจา้หน้าทีน่ัน้มผีูร้ว่มงานทีม่คีวามรูใ้นภาษาดงักล่าว 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี
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 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยที่มาตรา ๒๖ วรรคสอง 

แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัใิหก้ารรบัรองความ

ถูกตอ้งของคําแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารทีท่ําขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ หรอืการยอมรบั

เอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๒๗-๒๘ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐  วรรคสอง  (๖ )  แห่ง

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะ

ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 ใหค้ําสัง่ทางปกครองในกรณีดงัต่อไปน้ี เป็นคําสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรค

สอง (๖)  

 (๑) การบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน การสัง่พกังาน หรอืสัง่ใหอ้อกจาก

งานไวก่้อนหรอืการใหพ้น้จากตําแหน่ง 

 (๒) การแจง้ผลการสอบหรอืการวดัผลความรูห้รอืความสามารถของบุคคล 

 (๓) การไมอ่อกหนงัสอืเดนิทางสาํหรบัการเดนิทางไปต่างประเทศ 

 (๔) การไมต่รวจลงตราหนงัสอืเดนิทางของคนต่างดา้ว 

 (๕) การไมอ่อกใบอนุญาตหรอืการไมต่่ออายใุบอนุญาตทาํงานของคนต่างดา้ว 

 (๖) การสัง่ใหเ้นรเทศ 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี
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 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควร

กาํหนดใหค้าํสัง่ทางปกครองหรอืในบางกรณีซึง่โดยสภาพไมส่ามารถแจง้หรอืไมส่มควรแจง้ให้

คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือให้คู่กรณีโต้แย้งก่อนการทําคําสัง่ทางปกครอง เป็นคําสัง่ทาง

ปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบขอ้เท็จจรงิหรอืโต้แย้งก่อนการทําคําสัง่ทาง

ปกครอง ประกอบกบัมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบญัญตัิวธิีปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดใหก้ารกําหนดคําสัง่ทางปกครองดงักล่าวต้องกระทําโดย

กฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๒๙-๓๐ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 

 "เอกสาร" ใหห้มายความรวมถึงสิง่ที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มูล 

รปู ตวัเลข หรอืสิง่ใด ๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้จะทาํไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เองหรอืโดย

ผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จดัทําไว้ในรูปของหนังสือ แฟ้ม รายงาน แผนผงั แผนที ่

ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การบนัทกึโดยเครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิี

อื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้และวัตถุใด ๆ บรรดาที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

พจิารณาทางปกครอง 

 ข้อ ๒  คูก่รณทีีป่ระสงคจ์ะขอเขา้ตรวจดเูอกสารใดเพือ่ประกอบการโตแ้ยง้หรอืชีแ้จง

หรอืป้องกนัสทิธิของตนในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง อาจทําคําขอด้วยวาจา หรอื 

ทําเป็นหนังสอืโดยนํามายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่หรอืหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้

สงักดัหรอืโดยสง่ทางไปรษณยีโ์ดยระบุเอกสารหรอืลกัษณะของเอกสารทีต่อ้งการจะตรวจด ู

 ในกรณีมีคําขอด้วยวาจาหรือมีคําขอเป็นหนังสือโดยนํามายื่นด้วยตนเอง ให้

เจ้าหน้าที่พจิารณาให้คู่กรณีได้ตรวจดูเอกสารในขณะนัน้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมที่จะให้
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ตรวจดูในขณะนัน้ได้หรือเป็นกรณีมีคําขอเป็นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่

พจิารณาและแจง้กาํหนดวนั เวลาและสถานที ่ทีจ่ะใหต้รวจดเูอกสารใหคู้ก่รณทีราบ 

 ข้อ ๓  ในการตรวจดูเอกสาร ใหเ้จ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่การตรวจดูตาม

ความเหมาะสม และตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้อกสารชาํรดุ เสยีหายหรอืสญูหาย 

 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้

สงักดัอาจวางแนวปฏบิตัิที่สมควรในการใหคู้่กรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรอื

ลกัษณะของเอกสาร 

 ข้อ ๔  ในการยืน่คาํขอตรวจดเูอกสาร คูก่รณผีูย้ ืน่คาํขอไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมเพือ่

การดงักล่าว 

 ในการใหคู้่กรณีตรวจดเูอกสารใด ถา้ตอ้งมคี่าใชจ้่ายเกนิกว่าการใหต้รวจดตูามปกต ิ

ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในอตัราทีเ่หน็สมควร 

 การกําหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ใหค้ํานึงถงึค่าใช้จ่ายจรงิที่ต้องเสยีในการ

ตรวจดูเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกบัสํานักงานและบุคลากรของหน่วยงานของรฐั 

แห่งนัน้ประกอบด้วย แต่ไม่สูงกว่าอตัราในตลาดหากให้เอกชนจดัทํา แต่ในกรณีเล็กน้อย 

จะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมกไ็ด ้

 ข้อ ๕  ถ้าคู่กรณีต้องการสําเนาเอกสารใด ใหเ้จา้หน้าทีพ่จิารณาดําเนินการใหต้าม

ความเหมาะสม โดยจะตอ้งระมดัระวงัมใิหต้น้ฉบบัเอกสารชาํรดุ เสยีหาย หรอืสญูหาย 

 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้

สงักดัอาจวางแนวปฏบิตัทิีส่มควรในการจดัทาํสาํเนาเอกสารโดยคาํนึงถงึประเภทหรอืลกัษณะ

ของเอกสาร 

 ในการจดัทําสําเนาเอกสาร ให้หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้สงักดัเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายในอตัราทีเ่หน็สมควร แต่ในกรณีเลก็น้อย จะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายกไ็ด ้และให้

นําความในขอ้ ๔ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีใ่นการพจิารณาทางปกครอง

ของเจ้าหน้าที่จะต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีผู้มสี่วนได้เสยีได้โต้แย้งหรอืชี้แจงข้อเท็จจรงิ เพื่อ

สนับสนุนหรอืหกัลา้งขอ้อา้งหรอืขอ้เถยีงพรอ้มทัง้แสดงพยานหลกัฐานประกอบการพจิารณา

ทําคําสัง่ทางปกครองอนัเป็นการป้องกนัสทิธขิองคู่กรณี หากคู่กรณีไม่ไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิ

หรอืพยานหลกัฐานทีจ่ะใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพจิารณาทางปกครองของเจา้หน้าทีแ่ลว้ คู่กรณีก็

ย่อมไม่อาจจะรูไ้ดว้่าตนมสีทิธปิระการใด และควรป้องกนัสทิธขิองตนอย่างไร ซึ่งมาตรา ๓๑ 

แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กใ็หส้ทิธแิก่คู่กรณีในการขอ

ตรวจดูเอกสารทีจ่ําเป็น เพื่อทีจ่ะดําเนินการโตแ้ยง้หรอืชีแ้จง หรอืป้องกนัสทิธขิองตนได ้โดย

กําหนดใหก้ารตรวจดูเอกสาร ค่าใชจ้่ายในการตรวจดูเอกสารหรอืการจดัทําสาํเนาเอกสาร ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทัง้ น้ี เว้นแต่เอกสารหรือ

พยานหลกัฐานนัน้เป็นกรณีทีต่้องรกัษาไวเ้ป็นความลบัตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญตัิ

ดงักล่าว จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๓๑-๓๓ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี คาํสัง่ทางปกครองไมร่วมถงึ 

  (๑) คาํสัง่ทางปกครองอนัเป็นการวนิิจฉยัอุทธรณ์ทีไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ ๒ 

  (๒) คําสัง่ทางปกครองอนัเป็นการวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามขัน้ตอนที่มกีฎหมาย

กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
 

 ข้อ ๒  การพจิารณาอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองในกรณีที่เจา้หน้าที่ผูท้ําคําสัง่ไม่เหน็

ดว้ยกบัคาํอุทธรณ์ ใหเ้ป็นอาํนาจของเจา้หน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) หวัหน้าส่วนราชการประจําจงัหวดั ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็น

เจา้หน้าทีใ่นสงักดัของส่วนราชการประจําจงัหวดัหรอืส่วนราชการประจําอําเภอของกระทรวง 

ทบวง กรม เดยีวกนั 

  (๒) เลขานุการรฐัมนตร ีเลขานุการกรม หวัหน้าส่วนราชการระดบักองหรอื

เทยีบเท่า หวัหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรอืหวัหน้าส่วนราชการประจําเขต แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ํา

คาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดัของสว่นราชการนัน้ 
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  (๓) อธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม แลว้แต่กรณี ในกรณีที่

ผูท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเลขานุการกรม หวัหน้าสว่นราชการระดบักองหรอืสว่นราชการตาม

มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรอื

หวัหน้าสว่นราชการประจําเขตหรอืผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีม่ี

ฐานะเป็นกรมซึง่ดาํรงตําแหน่งสงูกวา่นัน้ 

  (๔) ปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง แลว้แต่กรณ ีในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครอง

เป็นผูด้าํรงตําแหน่งอธบิดหีรอืเทยีบเทา่ 

  (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทาง

ปกครองเป็นหวัหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรหีรือรฐัมนตร ีหรอืเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง 

  (๖) ประธานวุฒสิภา ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

เลขาธกิารวุฒสิภา 

  (๗) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นผูด้ํารง

ตําแหน่งเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

  (๘) ผู้ว่าราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นหวัหน้าส่วน

ราชการประจําจงัหวดั นายอําเภอ เจา้หน้าที่ของส่วนราชการของจงัหวดั เจา้หน้าทีข่องส่วน

ราชการของอาํเภอ หรอืเจา้หน้าทีข่องสภาตําบล เวน้แต่กรณทีีก่าํหนดไวแ้ลว้ใน (๑) หรอื (๓) 

  (๙) ผู้บรหิารท้องถิ่นหรอืคณะผู้บรหิารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผูท้ํา

คาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 

  (๑๐) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นผู้บริหาร

ทอ้งถิน่ หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

  (๑๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครอง

เป็นผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัหรอืในฐานะราชการในสว่นภมูภิาค 

  (๑๒) ผูแ้ทนของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั แลว้แต่กรณี ในกรณีที่

ผูท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

  (๑๓) เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจสัง่การหรอืมอบหมายใหเ้อกชนปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่

กฎหมายกําหนด ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้ร ับคําสัง่หรือได้ร ับ

มอบหมายจากเจา้หน้าทีด่งักล่าว 
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  (๑๔) ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมชัน้เหนือขึ้นไปชัน้หน่ึง  

แลว้แต่กรณ ีในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นนอกจากทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ 

  (๑๕) เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองนัน้เอง ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทาง

ปกครองเป็นผูซ้ึง่ไมม่ผีูบ้งัคบับญัชา ผูก้าํกบัดแูล หรอืผูค้วบคุม 
 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่หลักการของ

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงคใ์หม้กีารอุทธรณ์ในกรณีที่

เจา้หน้าทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองไม่เหน็ดว้ยกบัคําอุทธรณ์ไดเ้พยีงหน่ึงชัน้ ก่อนทีจ่ะนําคดขีึน้

วินิจฉัยยงัองค์กรที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้มีอํานาจพิจารณา

อุทธรณ์ได้พิจารณาแก้ไขหรือทบทวนคําสัง่ทางปกครองให้ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดร้บัความเป็นธรรม ก่อนทีจ่ะนําคดขีึน้วนิิจฉยัยงัองคก์รทีม่อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยั

คดีปกครองดงักล่าวด้วย และโดยที่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาํหนดใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจพจิารณาอุทธรณ์ดงักล่าว ให้

เป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๓๔-๓๖ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 ใหค้าํสัง่ทางปกครองทีแ่สดงใหท้ราบโดยทางเสยีง แสงหรอืสญัญาณทีส่ามารถทาํให้

รบัรูถ้งึคาํสัง่ทางปกครองนัน้ไดท้นัท ีเป็นคาํสัง่ทางปกครองทีม่ผีลเมือ่ไดแ้จง้ 
 
 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื เน่ืองจากโดยทัว่ไปการแจง้คาํสัง่

ทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจกระทําดว้ย

วาจาหรือหนังสือ แต่มีคําสัง่ทางปกครองบางประเภทที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อสาร

ความหมายในรูปแบบอื่น  ซึ่ งต้องมีผลทันทีและโดยที่มาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัดิงักล่าวกาํหนดใหค้าํสัง่ทางปกครองทีแ่สดงใหท้ราบโดยการสื่อความหมายใน

รปูแบบอื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ใหม้ผีลเมือ่ไดแ้จง้ จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๓๗-๓๘ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรีโดยคํา

เสนอแนะของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การคดัคา้นว่าเจา้หน้าทีผู่ใ้ดจะทําการพจิารณาทางปกครองในเรื่องใดไม่ได้

ตามมาตรา ๑๓ หรอืตามมาตรา ๑๖ ใหคู้่กรณีทาํคําคดัคา้นเป็นหนังสอืถงึเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ โดย

ระบุขอ้คดัคา้นพรอ้มดว้ยขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไว้ในหนังสอื

คดัคา้นนัน้ดว้ย 

 

 ข้อ ๒  การยื่นหนังสอืคดัค้าน ต้องกระทําก่อนได้รบัแจ้งคําสัง่ทางปกครอง โดย

คูก่รณจีะยืน่ดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณยีต์อบรบักไ็ด ้

 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสอืคดัค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งถูก

คดัค้านนัน้เอง หรือผู้บงัคบับัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคดัค้าน เจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือ

เจา้หน้าทีค่นหน่ึงคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้
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 ข้อ ๔  ในกรณีทีส่ง่หนังสอืคดัคา้นทางไปรษณียต์อบรบั ใหจ้่าหน้าซองถงึเจา้หน้าที่

ซึ่งถูกคัดค้านหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือ

เจา้หน้าทีค่นหน่ึงคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้

 

 ข้อ ๕  เมื่อได้ร ับหนังสือคัดค้านแล้ว ให้ผู้ร ับจัดให้มีการประทับตรารับ และ

ลงทะเบยีนรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัทีร่บัหนงัสอืคดัคา้นตามระเบยีบว่าดว้ยงานสารบรรณ และ

ในกรณทีีคู่ก่รณยีืน่หนงัสอืคดัคา้นดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบัใหด้ว้ย 

 

 ข้อ ๖  ในกรณีทีผู่ร้บัหนังสอืคดัคา้นมใิช่เจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น ใหผู้ร้บันัน้แจง้การ

รบัพรอ้มทัง้หนงัสอืคดัคา้นใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทําการ

รุง่ขึน้ 

 

 ข้อ ๗  เมือ่เจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นไดร้บัหนงัสอืคดัคา้นตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ แลว้ให้

เจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นปฏบิตัดิงัน้ี 

  (๑) ในกรณีทีถู่กคดัคา้นเพราะเหตุมสี่วนไดเ้สยีตามมาตรา ๑๔ ใหห้ยุดการ

พจิารณาเรื่องนัน้ไวก่้อน และสง่หนังสอืคดัคา้นพรอ้มคาํชีแ้จงไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้

ไปชัน้หน่ึงภายในหา้วนัทาํการเพือ่ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดพ้จิารณาและมคีาํสัง่ต่อไป 

  (๒) ในกรณีทีถู่กคดัคา้นเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถ้าเหน็ว่าตนมเีหตุตามที่

ถูกคดัค้านใหป้ฏบิตัิตาม (๑) แต่ถ้าเหน็ว่าตนไม่มเีหตุตามที่ถูกคดัค้าน จะทํา การพจิารณา

เรื่องต่อไปกไ็ด ้แต่ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงทราบเพื่อพจิารณาและมี

คาํสัง่ต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคดัค้านขึ้นไปชัน้หน่ึงไม่มี

อํานาจพิจารณาและสัง่การให้ผู้บงัคบับญัชาดงักล่าวเสนอหนังสือคดัค้านและคําชี้แจงให้

ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอีาํนาจพจิารณาสัง่การเพือ่มคีาํสัง่ต่อไป 

 

 ข้อ ๘  ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๗ พจิารณาสัง่การโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ไม่เกนิหา้วนั

ทาํการนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืคดัคา้นและคาํชีแ้จงจากเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น 

 ในการพจิารณาคําคดัคา้น ผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหน่ึงอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได้

ตามความเหมาะสมโดยไมผ่กูพนักบัคาํคดัคา้นหรอืพยานหลกัฐานของคูก่รณี 
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 ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลเพียงพอ ให้ผู้บังคับบัญชาสัง่ให้

เจา้หน้าที่ซึ่งถูกคดัคา้นพน้จากหน้าที่ในการพจิารณาทางปกครองในเรื่องที่ทําใหถู้กคดัคา้น 

และสัง่ใหเ้จา้หน้าที่อื่นซึ่งมอีํานาจพจิารณาทางปกครองในเรื่องนัน้หรอืเจา้หน้าที่อื่นซึ่งตาม

กฎหมายอาจเป็นผูท้าํหน้าทีแ่ทนไดเ้ขา้ทาํหน้าทีน่ัน้และแจง้ใหคู้ก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

 ในกรณีที่พจิารณาเห็นว่าคําคดัค้านมเีหตุผลไม่เพยีงพอ ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ยก 

คาํคดัคา้นและแจง้ใหคู้ก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

 การพิจารณาสัง่การของผู้บังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไม่ตัดอํานาจ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัทีส่งูกวา่ทีจ่ะพจิารณาสัง่การในเรือ่งดงักล่าว 
 
 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 

 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๑๔ วรรคสอง และ

มาตรา ๑๖ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัิ

ว่าการยื่นคําคดัคา้น การพจิารณาคําคดัคา้น และการสัง่ใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นเขา้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน

เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๑๙-๒๑ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี ่และมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรีโดยคํา

เสนอแนะของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การคดัค้านว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการที่มี

อํานาจพจิารณาทางปกครองจะทําการพจิารณาทางปกครองเรื่องใดไม่ไดต้ามมาตรา ๑๓ ใหท้ํา

คาํคดัคา้นถงึประธานกรรมการ แต่ถา้เป็นการคดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ใหท้ําคําคดัคา้นถงึผูถู้ก

คดัคา้น 

 การคดัคา้นตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืโดยระบุขอ้คดัคา้นพรอ้มดว้ยขอ้เทจ็จรงิ

และขอ้กฎหมายทีเ่ป็นเหตุแหง่การคดัคา้นไวใ้นหนงัสอืนัน้ดว้ย 

 

 ข้อ ๒  การยื่นหนังสอืคดัคา้น คู่กรณีจะยื่นดว้ยตนเองหรอืส่งทางไปรษณียต์อบรบัก็

ได ้แต่ตอ้งก่อนไดร้บัแจง้คาํสัง่ทางปกครอง 

 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อผู้ถูกคดัค้าน 

กรรมการคนหน่ึงคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้
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 ข้อ ๔  ในกรณีทีส่่งหนังสอืคดัคา้นทางไปรษณียต์อบรบั ใหจ้่าหน้าซองถงึประธาน

กรรมการ กรรมการคนหน่ึงคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้

 

 ข้อ ๕  เมื่อได้ร ับหนังสือคัดค้านแล้ว ให้ผู้ร ับจัดให้มีการประทับตรารับ และ

ลงทะเบยีนรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัทีร่บัหนงัสอืคดัคา้นตามระเบยีบว่าดว้ยงานสารบรรณ และ

ในกรณทีีคู่ก่รณยีืน่หนงัสอืคดัคา้นดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบัใหด้ว้ย 

 

 ข้อ ๖  ในกรณีทีผู่ร้บัหนงัสอืคดัคา้นมใิช่ประธานกรรมการหรอืผูถู้กคดัคา้น ใหผู้น้ัน้

แจง้การรบัพรอ้มทัง้หนังสอืคดัคา้นใหป้ระธานกรรมการหรอืผูถู้กคดัคา้น แลว้แต่กรณี ทราบ

โดยไมช่กัชา้ 

 

 ข้อ ๗  เมื่อได้รบัหนังสอืคดัค้านตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ แล้วแต่กรณี ใหด้ําเนินการ 

ดงัน้ี 

  (๑) ในกรณีคัดค้านตามมาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

  (๒) ในกรณีคดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ถา้ผูท้ีถู่กคดัคา้นเหน็ว่าตนไม่มเีหตุตามที่

ถูกคดัคา้นจะทําการพจิารณาเรื่องต่อไปกไ็ด ้แต่ต้องแจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบเพื่อเรยีก

ประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

 

 ข้อ ๘  ในการพจิารณาคําคดัคา้น คณะกรรมการจะตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กคดัคา้นชีแ้จง

ข้อเท็จจริงและตอบข้อซกัถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ

เหมาะสมในเรื่องนัน้ ๆ โดยไม่ผูกพันกับคําคัดค้านหรือคําชี้แจงของผู้ถูกคัดค้านหรือ

พยานหลกัฐานของคูก่รณ ี

 เมื่อทีป่ระชุมมมีตเิป็นประการใดแลว้ ใหป้ระธานกรรมการแจง้มตทิี่ประชุมใหผู้ถู้ก

คดัคา้นและคูก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้  

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๑๕ วรรคสี ่และ

มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัิ

ว่า การยื่นคําคัดค้านและการพิจารณาคําคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ

พิจารณาทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึง

จาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๒-๒๓ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การมอบอํานาจในการดําเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง 

ของเจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจทําคําสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารส่วนกลางและราชการบรหิาร

สว่นภมูภิาค ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 

 

 ข้อ ๒  การมอบอํานาจในการดําเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง

ของเจ้าหน้าที่ผูม้อีํานาจทําคําสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายทีจ่ดัตัง้ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

 

 ข้อ ๓  การมอบอํานาจในการดําเนินการพจิารณาใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง

ของเจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจทําคาํสัง่ทางปกครองในสงักดัรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ให้

เป็นไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐันัน้ ๆ  

 

 ข้อ ๔  การมอบอํานาจในการดําเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง

ของเจ้าหน้าที่ในระหว่างหน่วยงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้

เป็นไปตามความตกลงระหวา่งหน่วยงานนัน้ 



 258 LA 342 [LW 461] 

 

 ความตกลงตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืและกําหนดตําแหน่งของเจา้หน้าทีท่ีจ่ะ

มอบและรบัมอบอาํนาจไวใ้นขอ้ตกลงนัน้ดว้ย 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 

 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๕๖ วรรคสอง 

แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัใิหเ้จา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจ

ทีจ่ะพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง อาจมอบอาํนาจใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

หรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้าํเนินการได ้จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๔-๒๕ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยวธิกีารยดึหรอือายดั และขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง ใหเ้ป็นอาํนาจของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

  (๑)  ปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง หรอืปลดัทบวง ในกรณีทีผู่ท้ํา

คําสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าที่ในสงักดัของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีสํานักงาน

ปลดักระทรวงหรอืสาํนกังานปลดัทบวง แลว้แต่กรณี 

  (๒) อธิบดีหรอืหวัหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ 

ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดัของกรมหรอืสว่นราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม แลว้แต่กรณี 

  (๓)  ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่อง

ราชการสว่นภมูภิาคในจงัหวดั 

  (๔) ผูบ้รหิารกจิการของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ในกรณีทีผู่ท้ํา

คาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั แลว้แต่กรณี 

  (๕) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิาร 

ส่วนจงัหวดัหรอืปลดัเมอืงพทัยา ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าที่ในสงักดัของ

กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืเมอืงพทัยา 

แลว้แต่กรณ ี
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  (๖)  ผูบ้รหิารหรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอื่นนอกจาก (๕) โดยความเหน็ชอบ

ของผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วน

ทอ้งถิน่ 

  (๗) รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมาย ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็น

เอกชน ซึง่มอีาํนาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด 

  (๘)  เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) แลว้แต่กรณ ี

ในกรณีทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที่

ดงักล่าว  

 ข้อ ๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามข้อ ๑ เป็นผู้ทําคําสัง่ทางปกครอง ให้

เจา้หน้าที่ดงักล่าว แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อีํานาจสัง่ยดึหรอือายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิ

ของผูอ้ยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง 

 ข้อ ๓  ความในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีก่ฎหมายใดกําหนดเรื่องผูม้ี

อาํนาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดไวโ้ดยเฉพาะ  

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง 

แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิ่า ผูม้อีํานาจสัง่ยดึ

หรืออายดัหรือขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก

กฎกระทรวงน้ี 

  

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๖-๒๗ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองในกรณีที่ผู้อยู่ใน

บงัคบัของคาํสัง่ทางปกครองฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม ไดแ้ก่  

  (๑) รฐัมนตรมีอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองไดไ้ม่เกนิสองหมื่น

บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมอีาํนาจกําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครอง

ไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคําสัง่ทางปกครองทุกทอ้งที ่

ทัว่ราชอาณาจกัร 

  (๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เทยีบเทา่ปลดักระทรวงหรอือธบิด ีมอีาํนาจกาํหนดจาํนวนคา่ปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมื่น

ห้าพันบาทต่อวัน สําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ทางปกครองทุกท้องที่ทัว่

ราชอาณาจกัร 

  (๔) ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร มอีาํนาจกําหนด

จํานวนค่าปรบัทางปกครองได้ไม่เกินหน่ึงหมื่นห้าพนับาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขตจงัหวดัหรอืเขตกรงุเทพมหานคร แลว้แต่กรณ ี
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  (๕) หวัหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัมีอํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทาง

ปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองที่

อยูใ่นเขตจงัหวดั 

  (๖) นายอําเภอมอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองได้ไม่เกินหน่ึง

หมืน่บาทต่อวนัสาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขตอาํเภอ 

  (๗) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดจํานวน

คา่ปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมื่นบาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทาง

ปกครองทีอ่ยูใ่นเขตอาํนาจ 

  (๘) ผูแ้ทนของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัมอีํานาจกําหนดจํานวน

ค่าปรบัทางปกครองไดไ้ม่เกนิหน่ึงหมื่นบาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ 

ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทาง

ปกครองไดไ้มเ่กนิหา้พนับาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยู่

ในเขตอาํนาจ 

  (๑๐) เอกชนซึ่งได้รบัมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองของรฐัอาจใช้มาตรการ

ปรับทางปกครองได้ สําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ทางปกครองทุกท้องที่ทัว่

ราชอาณาจกัร โดยเสนอใหร้ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมายเป็นผูพ้จิารณากําหนดจํานวน

คา่ปรบัทางปกครองเป็นรายกรณไีป แต่ทัง้น้ีไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทต่อวนั 

 ข้อ ๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เห็นว่าการ

กําหนดจํานวนค่าปรับทางปกครองตามอํานาจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทําให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ เจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มอีํานาจกํากบัหรอืควบคุมดูแลซึ่งมี

อาํนาจกาํหนดจาํนวนคา่ปรบัทางปกครองสงูกว่าตน เป็นผูก้ําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครอง

กไ็ด ้

 ข้อ ๓  ใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองดําเนินการบงัคบั 

ใหม้กีารชาํระคา่ปรบัทางปกครองทุกสบิหา้วนั 
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 ข้อ ๔  ใหเ้จา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูท้ีช่าํระคา่ปรบัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ใบเสร็จรบัเงนิให้มีข้อความแสดงว่าเป็นค่าปรบัทางปกครองตามกรณีใดและให้

บนัทกึการชาํระคา่ปรบัทางปกครองไวใ้นตน้เรือ่งดว้ย 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยที่มาตรา ๕๘ วรรคสอง 

แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัิใหเ้จ้าหน้าที่ผูอ้อก

คําสัง่ทางปกครองในแต่ละระดบัมอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองเพื่อบงัคบัแก่

ผูฝ้า่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครอง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๘-๓๐ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครองออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคําสัง่ทาง

ปกครอง การนดัพจิารณา หรอืการอยา่งอื่นทีจ่ะตอ้งแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ในกรณีทีผู่ร้บัไม่

ยอมรบัหรอืไมม่ผีูร้บั ไดแ้ก่ 

 (๑) เจา้พนกังานตํารวจ 

 (๒) ขา้ราชการสว่นกลาง 

 (๓) เจา้พนกังานผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ที ่ไดแ้ก่ 

  (ก) กาํนนั 

  (ข) แพทยป์ระจาํตําบล 

  (ค) สารวตัรกาํนนั 

  (ง) ผูใ้หญ่บา้น 

  (จ) ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 

  (ฉ) ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

  (ช) ขา้ราชการประจาํอาํเภอหรอืจงัหวดั 
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      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่ง

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิ่า การวางหนงัสอืหรอืปิด

หนงัสอื หากไดก้ระทาํต่อหน้าเจา้พนกังานตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยาน ใหถ้อื

ว่าไดม้กีารแจง้คําสัง่ทางปกครอง การนัดพจิารณา หรอืการอย่างอื่นทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งแจง้แลว้  

จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๓๑-๓๒ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 
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พระราชบญัญติั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้

ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยทีส่มควรมกีฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอม

ของรฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 

 มาตรา ๑  พระราชบญัญตัิน้ีเรยีกว่า “พระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของ

เจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญตัิน้ีใหใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบงัคบัใดๆ ในส่วนที่มีบญัญัติไว้แล้วใน

พระราชบญัญตัน้ีิหรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิแทน 
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 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 “เจา้หน้าที”่  หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูป้ฏบิตังิานประเภท

อื่น ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด 

 “หน่วยงานของรฐั”  หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชื่อ

อยา่งอื่นและมฐีานะเป็นกรม ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ และรฐัวสิาหกจิทีต่ ัง้ขึน้

โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานอื่นของรฐัที่ม ี

พระราชกฤษฎกีากาํหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 

  

 มาตรา ๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแหง่ละเมดิทีเ่จา้หน้าทีข่อง

ตนได้กระทําในการปฏบิตัิหน้าที่ ในกรณีน้ี ผู้เสยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวได้

โดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้

 ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สงักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใด ให้ถือว่า

กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหน่ึง 

 

 มาตรา ๖  ถ้าการกระทําละเมดิของเจา้หน้าที่มใิช่การกระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่

เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิในการนัน้เป็นการเฉพาะตวั ในกรณีน้ี ผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้

โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไมไ่ด ้

 

 มาตรา ๗  ในคดทีีผู่เ้สยีหายฟ้องหน่วยงานของรฐั ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าเป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรบัผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ ถ้า

เจา้หน้าที่เหน็ว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิหรอืต้องร่วมรบัผดิ หน่วยงานของรฐั

หรอืเจา้หน้าทีด่งักล่าวมสีทิธขิอใหศ้าลทีพ่จิารณาคดนีัน้อยู่เรยีกเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของ

รฐั แลว้แต่กรณ ีเขา้มาเป็นคูค่วามในคด ี

 ถ้าศาลพพิากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ที่ถูกฟ้องมใิช ่

ผูต้้องรบัผดิ ใหข้ยายอายุความฟ้องรอ้งผูท้ี่ต้องรบัผดิซึ่งมไิด้ถูกเรยีกเขา้มาในคดอีอกไปถึง 

หกเดอืนนบัแต่วนัทีค่าํพพิากษานัน้ถงึทีส่ดุ 

 

 มาตรา ๘  ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัต้องรบัผดิใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้สยีหาย

เพื่อการละเมดิของเจ้าหน้าที่ ใหห้น่วยงานของรฐัมสีทิธิเรยีกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมดิชดใช ้
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ค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐัได ้ถา้เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทาํการนัน้ไปดว้ยความจง

ใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 

 สทิธเิรยีกใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมไีดเ้พยีงใด ใหค้าํนึงถงึระดบั

ความรา้ยแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโ์ดยมติ้องใหใ้ชเ้ต็ม

จาํนวนของความเสยีหายกไ็ด ้

 ถ้าการละเมดิเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบ

การดาํเนินงานสว่นรวม ใหห้กัสว่นแหง่ความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย 

 ในกรณีที่การละเมดิเกดิจากเจ้าหน้าที่หลายคน มใิหนํ้าหลกัเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้

บงัคบัและเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นของตนเทา่นัน้ 

 มาตรา ๙  ถา้หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้สยีหาย 

สทิธทิีจ่ะเรยีกใหอ้กีฝา่ยหน่ึงชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแก่ตน ใหม้กีําหนดอายุความหน่ึงปีนบัแต่

วนัทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชค้า่สนิไหมทดแทนนัน้แก่ผูเ้สยีหาย 

 มาตรา ๑๐  ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีเ่ป็นผูก้ระทาํละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไมว่่าจะเป็น

หน่วยงานของรฐัทีผู่น้ัน้อยูใ่นสงักดัหรอืไม ่ถา้เป็นการกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่การเรยีกรอ้ง 

ค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าที ่ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้มใิช่

การกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหบ้งัคบัตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

 สทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทัง้สองประการตามวรรคหน่ึง ให้มี

กําหนดอายุความสองปีนับแต่วนัที่หน่วยงานของรฐัรูถ้ึงการละเมดิและรูต้วัเจา้หน้าทีผู่จ้ะพงึ 

ตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน และกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเหน็ว่าเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไม่ต้องรบัผดิ แต่

กระทรวงการคลงัตรวจสอบแล้วเหน็ว่าต้องรบัผดิ ให้สทิธิเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนนัน้มี

กํ าหนดอายุความห น่ึง ปีนับแ ต่วันที่ห น่วยงานของรัฐมีคํ าสัง่ ตามความเห็นของ

กระทรวงการคลงั 

 มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผูเ้สยีหายเหน็ว่า หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับ 

ความเสยีหายทีเ่กดิแก่ตนกไ็ด ้ในการน้ีหน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัคาํขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน

และพจิารณาคําขอนัน้โดยไม่ชกัชา้ เมื่อหน่วยงานของรฐัมคีําสัง่เช่นใดแลว้ หากผูเ้สยีหายยงั

ไม่พอใจในผลการวนิิจฉัยของหน่วยงานของรฐั กใ็หม้สีทิธริอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉัย 
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รอ้งทุกขต์ามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีาไดภ้ายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีต่นไดร้บั

แจง้ผลการวนิิจฉยั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาคาํขอทีไ่ดร้บัตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงรอ้ย

แปดสบิวนั หากเรื่องใดไม่อาจพจิารณาไดท้นัในกําหนดนัน้ จะต้องรายงานปญัหาและอุปสรรค

ใหร้ฐัมนตรเีจา้สงักดัหรอืกํากบัหรอืควบคุมดูแลหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ทราบและขออนุมตัิ

ขยายระยะเวลาออกไปได ้แต่รฐัมนตรดีงักล่าวจะพจิารณาอนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาใหอ้กีไดไ้ม่

เกนิหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 

 มาตรา ๑๒  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัได้

ใชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหายตามมาตรา ๘ หรอืในกรณีที่เจา้หน้าที่ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเน่ืองจาก

เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไดก้ระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๘ ให้

หน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายมอีํานาจออกคําสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีผู่น้ัน้ชําระเงนิดงักล่าวภายใน

เวลาทีก่าํหนด 

 มาตรา ๑๓  ให้คณะรฐัมนตรจีดัให้มรีะเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรบัผดิตาม 

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผอ่นชาํระเงนิทีจ่ะตอ้งรบัผดินัน้ไดโ้ดยคาํนึงถงึรายได ้ฐานะ 

ครอบครวัและความรบัผดิชอบ และพฤตกิารณ์แหง่กรณปีระกอบดว้ย 

 มาตรา ๑๔  เมื่อไดม้กีารจดัตัง้ศาลปกครองขึน้แลว้ สทิธริอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขต์ามมาตรา ๑๑ ใหถ้อืวา่เป็นสทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง 

 มาตรา ๑๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

      บรรหาร ศลิปอาชา 

         นายกรฐัมนตร ี

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที ่๖๐ ก หน้า ๒๕-๒๙ ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙) 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบัน้ี คือ การที่เจ้าหน้าที่ดําเนิน

กจิการต่างๆ ของหน่วยงานของรฐันัน้ หาไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์อนัเป็นการเฉพาะตวัไม ่การ

ปล่อยให้ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบตัิงานในหน้าที่และเกิดความ

เสยีหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลกักฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์งึ

เป็นการไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า เจา้หน้าที่จะต้องรบัผดิในการกระทําต่างๆ 

เป็นการเฉพาะตวัเสมอไป เมื่อการทีท่าํไปทาํใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิต่อบุคคลภายนอก

เพยีงใดกจ็ะมกีารฟ้องไล่เบีย้เอาจากเจา้หน้าทีเ่ตม็จาํนวนนัน้  ทัง้ทีบ่างกรณีเกดิขึน้โดยความ

ไม่ตัง้ใจหรอืความผดิพลาดเพยีงเล็กน้อยในการปฏบิตัิหน้าที่ นอกจากนัน้ ยงัมกีารนําหลกั

เรือ่งลกูหน้ีรว่มในระบบกฎหมายแพง่มาใชบ้งัคบั ใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งรว่มรบัผดิในการกระทาํของ

เจา้หน้าทีผู่อ้ ื่นดว้ย ซึง่ระบบนัน้มุง่หมายแต่จะไดเ้งนิครบโดยไมค่าํนึงถงึความเป็นธรรมทีจ่ะมี

ต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยงัเป็นการบัน่ทอน

กําลงัขวญัในการทํางานของเจา้หน้าทีด่ว้ย จนบางครัง้กลายเป็นปญัหาในการบรหิาร เพราะ

เจา้หน้าทีไ่มก่ลา้ตดัสนิใจดาํเนินงานเทา่ทีค่วร เพราะเกรงความรบัผดิชอบทีจ่ะเกดิแก่ตน อน่ึง 

การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ย ังมีวิธีการในการ

บรหิารงานบุคคลและการดําเนินการทางวนิัยกํากบัดูแลอกีส่วนหน่ึง อนัเป็นหลกัประกนัมใิห้

เจา้หน้าทีท่ําการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แลว้ ดงันัน้ จงึสมควรกําหนดใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิ

ทางละเมดิในการปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตวั หรอืจง

ใจใหเ้กดิความเสยีหายหรอื ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงเท่านัน้ และใหแ้บ่งแยกความรบัผดิ

ของแต่ละคนมใิหนํ้าหลกัลูกหน้ีร่วมมาใชบ้งัคบั ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและเพิม่พูน

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของรฐั จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 
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พระราชกฤษฎีกา 

กาํหนดหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญติั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 (พระปรมาภิไธย) ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยทีเ่ป็นการสมควรกําหนดใหห้น่วยงานของรฐับางแห่งเป็นหน่วยงานของรฐัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศกัราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

พ.ศ. ๒๕๓๙ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีาน้ีเรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีากําหนดหน่วยงานของรฐั

ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

 มาตรา ๒  พระราชกฤษฎกีาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 มาตรา ๓  ใหห้น่วยงานดงัต่อไปน้ี เป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัคิวามรบั

ผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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 (๑)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

 (๒)  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 (๓)  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

 (๔)  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 (๕)  สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

 (๖)  องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ 

 (๗)  สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 (๘)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 (๙)  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 (๑๐)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 (๑๑)  มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

 (๑๒)  สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา 

 (๑๓)  สาํนกังานศาลปกครอง 

 (๑๔)  สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

 (๑๕)  สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๖)  สาํนกังานสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๗)  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๘)  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๙)  โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๐)  สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๑)  สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๒)  ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๓)  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ” 

 (๒๔)  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

 (๒๕)  แพทยสภา 

 (๒๖)  บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

 (๒๗)  สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 (๒๘)  สภาเภสชักรรม 

 (๒๙)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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 (๓๐)  กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 (๓๑)  ทนัตแพทยสภา 

 (๓๒)  สภาการพยาบาล 

 (๓๓)  สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

 (๓๔)  สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

 (๓๕)  สาํนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

 (๓๖)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า 

 (๓๗)  คุรสุภา 

 (๓๘)  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 (๓๙)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 มาตรา ๓/๑  ให้หน่วยงานดงัต่อไปน้ี เป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตั ิ

ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 (๑) องคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน 

 (๒) มหาวิทยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ใน

กาํกบัของรฐั 

 มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยทุธ 

นายกรฐัมนตร ี
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ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 โดยที่ไดม้กีารตราพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ.๒๕๓๙ 

ขึ้น และกฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบตัิในเรื่องความรบัผดิทางแพ่งที่ทางราชการถือปฏิบตัิใน

ปจัจุบนั โดยไดแ้ยกความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีอ่อกเป็นเหตุทีเ่น่ืองมาจากการปฏบิตัิ

หน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที่ โดยเมื่อมคีวามเสยีหายเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที่นัน้ 

หน่วยงานของรฐัจะตอ้งรบัภาระชดใชค้่าเสยีหายไปก่อน ส่วนเจา้หน้าทีข่องรฐัจะรบัผดิชดใช้

ค่าเสยีหายต่อหน่วยงานของรฐัเพยีงใดนัน้ ใหไ้ปไล่เบีย้ต่อไปในภายหลงั โดยจะยดึหลกัว่าจะ

เรยีกเอาแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัเฉพาะกรณีความเสยีหายนัน้เกดิขึน้โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ

อย่างร้ายแรงเท่านัน้ นอกจากน้ี ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้

เจา้หน้าทีข่องรฐัสามารถผ่อนชําระค่าสนิไหมทดแทนไดโ้ดยคํานึงถงึรายได ้ฐานะ ครอบครวั

และความรบัผดิชอบ และพฤตกิารณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย สําหรบัความเสยีหายที่เกดิจาก

การทีไ่ม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที ่เจา้หน้าทีข่องรฐัจะต้องถูกฟ้องและชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเป็น

การส่วนตวัโดยไม่เกี่ยวกบัทางราชการ สมควรวางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ

เกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ คณะรฐัมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

 ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     

เป็นตน้ไป 
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 ข้อ ๓  ใหย้กเลกิ 

 (๑)  ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง  ซึ่ งออกตามมติ

คณะรฐัมนตร ีโดยหนังสอืสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วน ที ่นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวนัที ่๑ 

ธนัวาคม ๒๕๐๓ 

 (๒)  หนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวนัที ่๒๔ 

เมษายน ๒๕๐๔ 

 (๓)  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๐๙ 

 (๔)  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๑๖ 

 (๕)  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวนัที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕ 

 (๖)  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

 (๗)  หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 

 (๘)  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๓๐ 

 (๙)  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 

 (๑๐) หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ 

 (๑๑) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 

 (๑๒) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๓๑ 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว 

ในระเบยีบน้ี หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

 

 ข้อ ๔  ในระเบยีบน้ี 

 “เจา้หน้าที”่ หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูป้ฏบิตังิานประเภท

อื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งไดร้บัแต่งตัง้หรอื

ถูกสัง่ใหป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ 

 “ผูแ้ต่งตัง้” หมายความวา่ ผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 

 “ความเสยีหาย” หมายความว่า ความเสยีหายทีเ่กดิจากการละเมดิอยา่งใด ๆ แต่ไม่

รวมถงึการออกคาํสัง่หรอืกฎ 

 

 ข้อ ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบน้ี 
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หมวด ๑ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีกระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 

 

 ข้อ ๖  ในหมวดน้ี 

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้

โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบั

ผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 

 ข้อ ๗  เมื่อเกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐั ใหเ้จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งแจง้ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาโดยไมช่กัชา้ และใหม้กีารรายงานตามลําดบัชัน้ถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแห่ง

นัน้ 

 

 ข้อ ๘  เมื่อเกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัแหง่ใด และหวัหน้าหน่วยงานของ

รฐัแห่งนัน้มเีหตุอนัควรเชื่อว่าเกดิจากการกระทําของเจา้หน้าที่ของหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ 

ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าวแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผดิทาง

ละเมดิขึน้คณะหน่ึง โดยไมช่กัชา้ เพือ่พจิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบัผูต้อ้งรบัผดิและจาํนวน

คา่สนิไหมทดแทนทีผู่น้ัน้ตอ้งชดใช ้

 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหา้คน โดยแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีข่อง

หน่วยงานของรฐัแหง่นัน้หรอืหน่วยงานของรฐัอื่นตามทีเ่หน็สมควร 

 กระทรวงการคลงัอาจประกาศกาํหนดวา่ในกรณคีวามเสยีหายทีเ่กดิขึน้มมีลูค่าความ

เสียหายตัง้แต่จํานวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรฐัหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็น

กรรมการดว้ยกไ็ด ้

 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการ ให้กําหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของ

คณะกรรมการไวด้ว้ย 

 

 ข้อ ๙  ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัแห่งหน่ึงทําให้เกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรฐัอกีแห่งหน่ึง ใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ําใหเ้กดิความเสยีหายแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาและ 

ใหม้กีารรายงานตามลาํดบัชัน้จนถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีต่นสงักดั เวน้แต่ 
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 (๑)  ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้าํใหเ้กดิความเสยีหายเป็นรฐัมนตร ีใหแ้จง้ต่อนายกรฐัมนตร ี

 (๒)  ถ้าเจา้หน้าที่ผูท้ําใหเ้กดิความเสยีหายเป็นกรรมการที่ตัง้ขึน้เพื่อปฏบิตัิงานใน

หน่วยงานของรฐัแหง่ใด ใหแ้จง้ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

 (๓)  ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้าํใหเ้กดิความเสยีหายเป็นผูซ้ึง่ไมไ่ดส้งักดัหน่วยงานของรฐัแห่ง

ใด ใหแ้จง้ต่อกระทรวงการคลงั 

 (๔)  ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทําให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่

ผูป้ฏบิตัิงานในราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราช

กฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ใหแ้จง้ต่อผูม้อีาํนาจกาํกบัดแูล ผูแ้ต่งตัง้ตน หรอืผูซ้ึง่ส ัง่ใหต้นปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 

 ข้อ ๑๐  ในกรณีความเสยีหายเกดิขึน้ตามขอ้ ๙ ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บั

ความเสยีหายและหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัหรอืผูซ้ึง่ระเบยีบน้ีกําหนดให้

เป็นผู้ร ับแจ้งตามข้อ ๙ (๑ ) (๒ ) (๓ ) หรือ (๔ ) แล้วแต่กรณี มีอํานาจร่วมกันแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

 

 ข้อ ๑๑  ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัมากกว่าหน่ึงแหง่ และหรอื

ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอํานาจแต่งตัง้

คณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

 

 ข้อ ๑๒  ถ้าผู้มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่

ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการภายในเวลาอนัควรหรอืแต่งตัง้กรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้

ปลดักระทรวง ปลดัทบวง หรอืรฐัมนตรซีึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรอืกํากบัดูแลหรอืควบคุมการ

ปฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าวมอีาํนาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืเปลีย่นแปลงกรรมการแทนผูม้ี

อาํนาจแต่งตัง้นัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

 ข้อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง

ของกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึน้ทาํหน้าทีแ่ทน 
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 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกบัมติที่ประชุม อาจทํา

ความเหน็แยง้มตทิีป่ระชุมรวมไวใ้นความเหน็ของคณะกรรมการได ้

 

 ข้อ ๑๔  ในการปฏบิตัหิน้าที่ ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจหน้าที่พจิารณาขอ้เทจ็จรงิ 

อนัเกี่ยวกบัการกระทําละเมดิ โดยตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานทัง้ปวง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง รบัฟงัพยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบเอกสาร วตัถุ หรอืสถานที ่

 กระทรวงการคลงัอาจกําหนดแนวทางการสอบขอ้เท็จจรงิ การทําบนัทกึและการ

รายงานผล เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัเิป็นการทัว่ไปได ้

 

 ข้อ ๑๕  คณะกรรมการตอ้งใหโ้อกาสแก่เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูเ้สยีหายไดช้ีแ้จง

ขอ้เทจ็จรงิและโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตนอยา่งเพยีงพอและเป็นธรรม 

 

 ข้อ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการพจิารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยงัผู้แต่งตัง้  

ถ้าผู้แต่งตัง้ขอให้ทบทวนหรอืสอบสวนเพิม่เติม ให้คณะกรรมการรบีดําเนินการให้เสรจ็สิ้น

ภายในเวลาทีผู่แ้ต่งตัง้กาํหนด 

 ความเหน็ของคณะกรรมการต้องมขีอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายที่แจง้ชดั และต้องมี

พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุนประกอบดว้ย 

 ความเหน็ของคณะกรรมการไมผ่กูมดัผูแ้ต่งตัง้หรอืรฐัทีจ่ะมคีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น 

 

 ข้อ ๑๗  เมื่อผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัผลการพจิารณาของคณะกรรมการแลว้   ใหว้นิิจฉัยสัง่

การว่ามผีูร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืไม่ และเป็นจํานวนเท่าใด แต่ยงัมติอ้งแจง้การสัง่

การใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 ใหผู้แ้ต่งตัง้สง่สาํนวนภายในเจด็วนันับแต่วนัวนิิจฉยัสัง่การใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อ

ตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดว่าไม่ต้องรายงานให้

กระทรวงการคลงัตรวจสอบ 

 ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาโดยไมช่กัชา้ และใหม้อีาํนาจตรวจสอบพยานหลกัฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควร จะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคําเพื่อ

ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด ้
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 ในระหว่างการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้สัง่การใหต้ระเตรยีมเรื่อง

ใหพ้รอ้มสาํหรบัการออกคาํสัง่ใหเ้จา้หน้าทีช่ําระค่าสนิไหมทดแทนหรอืดาํเนินการฟ้องคดเีพื่อ

มใิหข้าดอายคุวามสองปีนบัจากวนัทีผู่แ้ต่งตัง้วนิิจฉยัสัง่การ 

 ให้กระทรวงการคลงัพจิารณาให้แล้วเสรจ็ก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 

หกเดอืน ถ้ากระทรวงการคลงัไม่แจ้งผลการตรวจสอบใหท้ราบภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  

ใหผู้แ้ต่งตัง้มคีําสัง่ตามที่เหน็สมควรและแจ้งใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ เวน้แต่ในกรณีหน่วยงาน 

ของรฐันัน้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวสิาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราช

กฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  

ถา้กระทรวงการคลงัไมแ่จง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหผู้แ้ต่งตัง้มี

คาํสัง่ตามทีเ่หน็สมควรและแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 

 ข้อ ๑๘  เมื่อกระทรวงการคลงัพจิารณาเสรจ็แลว้ ใหผู้แ้ต่งตัง้มคีําสัง่ตามความเหน็

ของกระทรวงการคลงั และแจง้คําสัง่นัน้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรฐั 

ที่เสยีหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวสิาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราช

กฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้วินิจฉัยสัง่การให้

หน่วยงานของรฐัดงักล่าวปฏบิตัติามทีเ่หน็วา่ถูกตอ้ง 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหน่ึงสัง่การตามความเห็นของ

กระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้ดําเนินการเพื่อออกคาํสัง่ใหช้ําระค่าสนิไหมทดแทนหรอืฟ้องคด ี

ต่อศาล อย่าใหข้าดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัที่ผูแ้ต่งตัง้แจง้คําสัง่ใหผู้ร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหม

ทดแทนทราบ 

 

 ข้อ ๑๙  การแจง้คําสัง่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ ใหแ้จง้ดว้ยว่า 

ผู้นัน้มสีทิธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาลได้พร้อมกบัแจ้ง

กาํหนดอายคุวามรอ้งทุกขแ์ละอายคุวามฟ้องคดต่ีอศาลใหท้ราบดว้ย 

 

 ข้อ ๒๐  ในกรณีร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการตามขอ้ ๑๐ หรอืขอ้ ๑๑ ใหผู้แ้ต่งตัง้

ร่วมร่วมกนัวินิจฉัยสัง่การ และเสนอความเห็นทัง้หมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกนัหรือไม่ ไปยงั
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กระทรวงการคลงั และเมื่อได้ดําเนินการตามขอ้ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ถ้าผลในชัน้ที่สุด ผู้

แต่งตัง้ร่วมยังมีความเห็นตามข้อ ๑๘ แตกต่างกันจนหาข้อยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้

คณะรฐัมนตรวีนิิจฉยัชีข้าด 

 

 ข้อ ๒๑  ในการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหม้ ี“คณะกรรมการพจิารณาความรบั

ผดิทางแพง่” เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ต่อกระทรวงการคลงั 

 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบด้วยอธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานอยัการสูงสุด ผู้แทน

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนกระทรวงการคลังตามจํานวนที่จําเป็นซึ่งปลัด

กระทรวงการคลงัแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพง่อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามทีม่อบหมายได ้

 ในการประชุมของคณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพง่ ใหนํ้าความในขอ้ ๑๓ 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 ข้อ ๒๒  ในกรณทีีค่วามเสยีหายเกดิแก่เงนิ ใหใ้ชเ้ป็นเงนิแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

 

 ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ความเสยีหายมไิด้เกดิแก่เงนิ จะดําเนินการดงัต่อไปน้ีแทนการ

ชาํระเงนิกไ็ด ้

 (๑) ชดใช้เป็นทรพัย์สนิอย่างเดยีวกนัโดยมสีภาพ คุณภาพ ปรมิาณ และลกัษณะ

เดยีวกนักบัทรพัยส์นิทีส่ญูหายหรอืเสยีหายและใชง้านแทนไดเ้ช่นเดยีวกบัทรพัยส์นิทีส่ญูหาย

หรอืเสยีหาย โดยทาํสญัญายนิยอมชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเป็นทรพัยส์นิดงักล่าว 

 (๒) ซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัยส์นิทีช่ํารุดเสยีหายใหค้งสภาพเดมิ โดยทําสญัญาว่า

จะจดัการใหท้รพัยส์นิคงสภาพเหมอืนเดมิภายในเวลาไมเ่กนิหกเดอืน 

 (๓) การชดใชเ้ป็นทรพัยส์นิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัยส์นิทีแ่ตกต่างไปจาก 

(๑) หรอื (๒) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน 

 การชดใชค้่าเสยีหายเป็นทรพัย์สนิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัย์สนิตามวรรค

หน่ึง ใหม้กีารตรวจรบัตามระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุของทางราชการหรอืของหน่วยงานของรฐั

นัน้ ๆ 
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 การทําสญัญาตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัใหม้ผีูค้ํ้าประกนั และในกรณีทีเ่หน็สมควร จะให้

วางหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

 

 ข้อ ๒๔  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิตาย ใหร้บีดาํเนินการตามระเบยีบน้ีโดยอนุโลม

เพื่อใหไ้ด้ขอ้ยุติโดยเรว็และระมดัระวงัอย่าใหข้าดอายุความมรดก ในกรณีที่ผูแ้ต่งตัง้เหน็ว่า

เจา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐั ใหส้ง่เรื่องใหพ้นกังานอยัการ

เพื่อฟ้องผูจ้ดัการมรดกหรอืทายาทต่อไป ในกรณีของผูแ้ต่งตัง้ร่วม ถา้มคีวามเหน็แตกต่างกนั 

ใหด้าํเนินการไปพลางก่อนตามความเหน็ของผูแ้ต่งตัง้สาํหรบัหน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหาย และ

ถา้ต่อมามขีอ้ยตุเิป็นประการใด ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงการดาํเนินการไปตามนัน้ 

 

 ข้อ ๒๕  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิและขอผ่อนชําระค่าสนิไหมทดแทนไม่ว่า 

จะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใด ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายกาํหนดจาํนวนเงนิทีข่อผอ่นชาํระนัน้ตาม

ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดํารงชพีตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าที ่ 

ความรบัผดิชอบที่บุคคลนัน้มอียู่ตามกฎหมายหรอืศีลธรรมอนัดี และพฤติการณ์แห่งกรณี

ประกอบดว้ย 

 ในการให้ผ่อนชําระ ต้องจดัให้มผีู้คํ้าประกนั และในกรณีที่เห็นสมควร จะให้วาง

หลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

 

 ข้อ ๒๖  กระทรวงการคลงัอาจประกาศกําหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการคํ้าประกนั  

การวางหลกัประกนั หนงัสอืผอ่นชาํระ และสญัญาคํ้าประกนักไ็ด ้

 

 ข้อ ๒๗  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทน แมป้รากฏว่าเจา้หน้าทีไ่ม่

สามารถชําระหน้ีได ้ใหห้น่วยงานของรฐัที่เสยีหายพจิารณาผ่อนผนัตามความเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงักําหนดและตอ้งไม่ดําเนินคดลีม้ละลายแก่ผูน้ัน้ แต่ถ้าการทีไ่ม่

สามารถชําระหน้ีได้นัน้เกิดจากการประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรอืเจ้าหน้าที่

กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัไมไ่ดร้บัชาํระหน้ี

ครบถว้น ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายสง่เรือ่งใหพ้นกังานอยัการดาํเนินคดลีม้ละลาย 
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 ข้อ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดต้องไดร้บัความ

เหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน เวน้แต่กระทรวงการคลงัจะประกาศกาํหนดเป็นอยา่งอื่น 

 

 ข้อ ๒๙  ในกรณีตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ หรอืขอ้ ๒๘ ถ้าเกี่ยวกบัหน่วยงานของรฐัที่

เป็นราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอื

หน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่การดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบสาํหรบัหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

 

หมวด ๒ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐักระทาํละเมิดต่อบคุคลภายนอก 

 

 ข้อ ๓๐  ในหมวดน้ี 

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น 

รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

 

 ข้อ ๓๑  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีท่าํใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก ถา้เจา้หน้าที ่

ผูน้ัน้เหน็ว่าความเสยีหายเกดิขึน้เน่ืองในการทีต่นไดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหเ้จา้หน้าที ่

ผูน้ัน้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยไมช่กัชา้ และใหม้กีารรายงานตามลาํดบัชัน้ถงึหวัหน้าหน่วยงาน

ของรฐัแห่งนัน้ แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นรฐัมนตรหีรอืกรรมการที่ตัง้ขึ้นเพื่อปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา  

ให้ดําเนินการตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และให้นําข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐ มาใช้บงัคบัโดย

อนุโลม 

 

 ข้อ ๓๒  ในกรณีที่ผูเ้สยีหายยื่นคําขอใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 

ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั หรอืกระทรวงการคลงั ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีม่ไิดส้งักดั

หน่วยงานใดหรอืหน่วยงานของรฐัแห่งใดแห่งหน่ึง ในกรณีที่ความเสยีหายเกิดจากผลการ

กระทาํของเจา้หน้าทีห่ลายหน่วยงาน รบัคาํขอนัน้และดาํเนินการตามระเบยีบน้ีโดยไมช่กัชา้ 
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 ในกรณีที่ผูเ้สยีหายยื่นคําขอผดิหน่วยงาน ใหห้น่วยงานผู้รบัคําขอรบีส่งเรื่องไปยงั

หน่วยงานของรฐัทีเ่หน็วา่เป็นหน่วยงานของรฐัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบพจิารณาต่อไปและใหแ้จง้ให ้

ผู้ยื่นคําขอทราบ กรณีดงักล่าวน้ี ให้ถือว่าหน่วยงานของรฐัได้รบัคําขอให้ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอทีส่ง่มานัน้ 

 

 ข้อ ๓๓  เมื่อได้รบัคําขอตามขอ้ ๓๒ และหน่วยงานของรฐัที่ไดร้บัคําขอไว้เหน็ว่า

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตน ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ดาํเนินการต่อไปโดยไมช่กัชา้ 

 

 ข้อ ๓๔  ในกรณีทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ื่นคาํขอ ใหห้น่วยงานของรฐั 

ทีต่อ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนปฏบิตัติามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 

 ใหค้ดิดอกเบี้ยตามอตัราดอกเบี้ยผดินัดนับแต่วนักระทําละเมดิในจํานวนเงนิที่ต้อง

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ืน่คาํขอจนถงึวนัชาํระคา่สนิไหมทดแทน 

 

 ข้อ ๓๕  ในกรณีที่ผูเ้สยีหายฟ้องคดต่ีอศาล ใหผู้ม้อีํานาจแต่งตัง้ตัง้คณะกรรมการ

โดยไม่ชกัช้า เว้นแต่จะได้มีการตัง้คณะกรรมการดงักล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับ

สํานักงานอยัการสูงสุดเพื่อเตรยีมการต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทัง้รายงานให้กระทรวงการคลงั

ทราบและปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัคาํแนะนําจากกระทรวงการคลงั 

 

 ข้อ ๓๖  ถา้ผูแ้ต่งตัง้เหน็ว่าความเสยีหายเกดิจากเจา้หน้าทีม่ไิดก้ระทาํในการปฏบิตัิ

หน้าที่ หรือเมื่อได้ฟงัความเห็นของคณะกรรมการหรือได้ร ับทราบผลการพิจารณาของ

กระทรวงการคลงัแลว้ เหน็ว่าความเสยีหายเกดิจากเจา้หน้าทีม่ไิดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

ใหเ้รยีกเจา้หน้าทีผู่น้ัน้เขา้มาเป็นคูค่วามในคดดีว้ย 

 

 ข้อ ๓๗  ถ้าผลการพจิารณาของผู้แต่งตัง้ยุติเป็นที่สุดว่า ความเสียหายเกิดจาก

เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่จะตอ้งไม่มกีารเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความในคด ี

แต่ถา้ผูเ้สยีหายไดฟ้้องเจา้หน้าทีต่่อศาลก่อนแลว้หรอืมกีารเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความใน

คดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้แจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอยัการเพื่อแถลงต่อศาล เพื่อให้

เจา้หน้าทีม่โีอกาสพน้จากการเป็นคู่ความในคด ีและขอใหพ้นกังานอยัการช่วยเหลอืทางคดแีก่

เจา้หน้าทีใ่นระหวา่งนัน้ดว้ย 
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 ข้อ ๓๘  ในกรณีหน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในความเสยีหาย 

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นัน้ ความรบัผดิของเจ้าหน้าที่จะมหีรอืไม่ และ

เพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง  

ซึง่คณะกรรมการ ผูแ้ต่งตัง้ และกระทรวงการคลงั แลว้แต่กรณี ต้องพจิารณาดว้ยว่าจะมกีารไล่

เบี้ยหรอืไม่ หรอืจะไล่เบี้ยใหช้ดใช้เพยีงใด และใหนํ้าขอ้ ๒๒ ถึงขอ้ ๒๙ มาใช้บงัคบักบัการ

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหาย  โดยอนุโลม 

 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๓๙ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพเิศษ ๓๙ ง หน้า ๑-๑๔ ลงวนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๙) 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 

 ข้อ ๑  การรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระทาํโดย 

  (๑) คนไทยที่จบการศึกษาในระดบัที่ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในหลกัสูตรที่ใช้

ภาษาทีป่รากฏในเอกสารนัน้เป็นภาษาในการเรยีนการสอน 

  (๒) อาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาทีป่รากฏ

ในเอกสารนัน้ในสถาบนัการศกึษาดงักล่าว 

  (๓) สถานทตูหรอืสถานกงสลุต่างประเทศทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย โดยประเทศนัน้

ใชภ้าษาทีป่รากฏในเอกสารนัน้เป็นภาษาราชการ 

  (๔) สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในต่างประเทศ 

 

 ข้อ ๒  เจา้หน้าทีจ่ะยอมรบัเอกสารทีท่ําขึน้เป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ตอ้งใหจ้ดัทํา

คาํแปลเป็นภาษาไทยไดใ้นกรณ ีดงัต่อไปน้ี 

  (๑) เจา้หน้าทีน่ัน้เหน็วา่ตนสามารถเขา้ใจภาษาดงักล่าวได ้

  (๒) เจา้หน้าทีน่ัน้มผีูร้ว่มงานทีม่คีวามรูใ้นภาษาดงักล่าว 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี



 

 

๒๐๐ 

 หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๒๖ วรรคสอง แหง่

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัใิหก้ารรบัรองความถูกตอ้ง

ของคําแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารที่ทําขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ หรอืการยอมรบัเอกสาร 

ที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๒๗-๒๘ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหง่พระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 ใหค้าํสัง่ทางปกครองในกรณดีงัต่อไปน้ี เป็นคาํสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง 

(๖)  

 (๑) การบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน การสัง่พกังาน หรอืสัง่ใหอ้อกจากงาน

ไวก่้อนหรอืการใหพ้น้จากตําแหน่ง 

 (๒) การแจง้ผลการสอบหรอืการวดัผลความรูห้รอืความสามารถของบุคคล 

 (๓) การไมอ่อกหนงัสอืเดนิทางสาํหรบัการเดนิทางไปต่างประเทศ 

 (๔) การไมต่รวจลงตราหนงัสอืเดนิทางของคนต่างดา้ว 

 (๕) การไมอ่อกใบอนุญาตหรอืการไมต่่ออายใุบอนุญาตทาํงานของคนต่างดา้ว 

 (๖) การสัง่ใหเ้นรเทศ 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี

 

 

 



 

 

๒๐๒ 

 หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรกําหนดให้

คาํสัง่ทางปกครองหรอืในบางกรณซีึง่โดยสภาพไมส่ามารถแจง้หรอืไมส่มควรแจง้ใหคู้่กรณีทราบ

ขอ้เทจ็จรงิหรอืใหคู้ก่รณโีตแ้ยง้ก่อนการทาํคาํสัง่ทางปกครอง เป็นคาํสัง่ทางปกครองทีเ่จา้หน้าที่

ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบขอ้เท็จจรงิหรอืโต้แย้งก่อนการทําคําสัง่ทางปกครอง ประกอบกบั

มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้

กาํหนดใหก้ารกาํหนดคาํสัง่ทางปกครองดงักล่าวตอ้งกระทาํโดยกฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออก

กฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๒๙-๓๐ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 

 "เอกสาร" ใหห้มายความรวมถงึสิง่ทีส่ ื่อความหมายใหรู้เ้รื่องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู รปู 

ตวัเลข หรอืสิง่ใด ๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้จะทําไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เองหรอืโดยผ่าน

วธิกีารใด ๆ และไม่ว่าจะไดจ้ดัทําไวใ้นรูปของหนังสอื แฟ้ม รายงาน แผนผงั แผนที ่ภาพวาด 

ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การบนัทกึโดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดทีท่าํให้

สิง่ทีบ่นัทกึไวป้รากฏไดแ้ละวตัถุใด ๆ บรรดาทีใ่ชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณาทางปกครอง 

 

 ข้อ ๒  คู่กรณีทีป่ระสงคจ์ะขอเขา้ตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโต้แยง้หรอืชีแ้จง

หรือป้องกนัสทิธิของตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทําคําขอด้วยวาจา หรือ 

ทาํเป็นหนังสอืโดยนํามายื่นดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั

หรอืโดยสง่ทางไปรษณยีโ์ดยระบุเอกสารหรอืลกัษณะของเอกสารทีต่อ้งการจะตรวจด ู

 ในกรณมีคีาํขอดว้ยวาจาหรอืมคีาํขอเป็นหนงัสอืโดยนํามายื่นดว้ยตนเอง ใหเ้จา้หน้าที่

พิจารณาให้คู่กรณีได้ตรวจดูเอกสารในขณะนัน้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมที่จะให้ตรวจดู 

ในขณะนัน้ไดห้รอืเป็นกรณีมคีําขอเป็นหนังสอืโดยส่งทางไปรษณีย ์ใหเ้จา้หน้าที่พจิารณาและ

แจง้กาํหนดวนั เวลาและสถานที ่ทีจ่ะใหต้รวจดเูอกสารใหคู้ก่รณทีราบ 

 



 

 

๒๐๔ 

 ข้อ ๓  ในการตรวจดูเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่การตรวจดูตาม

ความเหมาะสม และตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้อกสารชาํรดุ เสยีหายหรอืสญูหาย 

 เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั

อาจวางแนวปฏบิตัทิีส่มควรในการใหคู้่กรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถงึประเภทหรอืลกัษณะ

ของเอกสาร 

 

 ข้อ ๔  ในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร คู่กรณีผูย้ ื่นคําขอไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพื่อ

การดงักล่าว 

 ในการใหคู้่กรณีตรวจดูเอกสารใด ถ้าต้องมคี่าใชจ้่ายเกนิกว่าการใหต้รวจดูตามปกต ิ

ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในอตัราทีเ่หน็สมควร 

 การกําหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายจรงิที่ต้องเสยีในการ

ตรวจดูเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกบัสํานักงานและบุคลากรของหน่วยงานของรฐั 

แห่งนัน้ประกอบด้วย แต่ไม่สูงกว่าอตัราในตลาดหากให้เอกชนจัดทํา แต่ในกรณีเล็กน้อย 

จะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมกไ็ด ้

 

 ข้อ ๕  ถ้าคู่กรณีต้องการสําเนาเอกสารใด ใหเ้จ้าหน้าที่พจิารณาดําเนินการใหต้าม

ความเหมาะสม โดยจะตอ้งระมดัระวงัมใิหต้น้ฉบบัเอกสารชาํรดุ เสยีหาย หรอืสญูหาย 

 เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั

อาจวางแนวปฏบิตัิที่สมควรในการจดัทําสําเนาเอกสารโดยคํานึงถึงประเภทหรอืลกัษณะของ

เอกสาร 

 ในการจดัทําสําเนาเอกสาร ให้หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้สงักัดเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยในอตัราทีเ่หน็สมควร แต่ในกรณีเลก็น้อย จะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายกไ็ด ้และใหนํ้า

ความในขอ้ ๔ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี

 

 

 



 

 

๒๐๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีใ่นการพจิารณาทางปกครอง

ของเจ้าหน้าที่จะต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้โต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อ

สนบัสนุนหรอืหกัลา้งขอ้อา้งหรอืขอ้เถยีงพรอ้มทัง้แสดงพยานหลกัฐานประกอบการพจิารณาทํา

คําสัง่ทางปกครองอนัเป็นการป้องกนัสทิธขิองคู่กรณี หากคู่กรณีไม่ไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิหรอื

พยานหลกัฐานทีจ่ะใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพจิารณาทางปกครองของเจา้หน้าทีแ่ลว้ คู่กรณีกย็่อม 

ไม่อาจจะรูไ้ดว้่าตนมสีทิธปิระการใด และควรป้องกนัสทิธขิองตนอย่างไร ซึ่งมาตรา ๓๑ แห่ง

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กใ็หส้ทิธแิก่คู่กรณีในการขอตรวจดู

เอกสารทีจ่าํเป็น เพือ่ทีจ่ะดาํเนินการโตแ้ยง้หรอืชีแ้จง หรอืป้องกนัสทิธขิองตนได ้โดยกําหนดให้

การตรวจดูเอกสาร ค่าใชจ้่ายในการตรวจดูเอกสารหรอืการจดัทําสําเนาเอกสาร ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ทัง้น้ี เวน้แต่เอกสารหรอืพยานหลกัฐานนัน้เป็น

กรณทีีต่อ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบัตามมาตรา ๓๒ แหง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว จงึจาํเป็นตอ้งออก

กฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๓๑-๓๓ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี คาํสัง่ทางปกครองไมร่วมถงึ 

  (๑) คาํสัง่ทางปกครองอนัเป็นการวนิิจฉยัอุทธรณ์ทีไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ ๒ 

  (๒) คําสัง่ทางปกครองอนัเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามขัน้ตอนที่มกีฎหมาย

กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
 

 ข้อ ๒  การพจิารณาอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครองในกรณีทีเ่จา้หน้าทีผู่ท้าํคาํสัง่ไมเ่หน็ดว้ย

กบัคาํอุทธรณ์ ใหเ้ป็นอาํนาจของเจา้หน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) หวัหน้าส่วนราชการประจําจงัหวดั ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็น

เจา้หน้าที่ในสงักดัของส่วนราชการประจําจงัหวดัหรอืส่วนราชการประจําอําเภอของกระทรวง 

ทบวง กรม เดยีวกนั 

  (๒) เลขานุการรฐัมนตร ีเลขานุการกรม หวัหน้าส่วนราชการระดบักองหรอื

เทยีบเท่า หวัหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรอืหวัหน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผูท้ํา

คาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดัของสว่นราชการนัน้ 

  (๓) อธิบดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณีที่

ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเลขานุการกรม หวัหน้าส่วนราชการระดบักองหรอืส่วนราชการตาม

มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรอื



 

 

๒๐๗ 

หวัหน้าส่วนราชการประจําเขตหรอืผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาของอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการที่มี

ฐานะเป็นกรมซึง่ดาํรงตําแหน่งสงูกวา่นัน้ 

  (๔) ปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครอง

เป็นผูด้าํรงตําแหน่งอธบิดหีรอืเทยีบเทา่ 

  (๕) นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครอง

เป็นหวัหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรี หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

ปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง 

  (๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

เลขาธกิารวุฒสิภา 

  (๗) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

  (๘) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นหวัหน้าสว่นราชการ

ประจาํจงัหวดั นายอาํเภอ เจา้หน้าทีข่องสว่นราชการของจงัหวดั เจา้หน้าทีข่องสว่นราชการของ

อาํเภอ หรอืเจา้หน้าทีข่องสภาตําบล เวน้แต่กรณทีีก่าํหนดไวแ้ลว้ใน (๑) หรอื (๓) 

  (๙) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณ ีในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่

ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 

  (๑๐) ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

  (๑๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็น

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

หรอืในฐานะราชการในสว่นภมูภิาค 

  (๑๒) ผูแ้ทนของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั แล้วแต่กรณี ในกรณีที่

ผูท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

  (๑๓) เจา้หน้าที่ผูม้อีํานาจสัง่การหรอืมอบหมายใหเ้อกชนปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่

กฎหมายกาํหนด ในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึง่ไดร้บัคาํสัง่หรอืไดร้บัมอบหมาย

จากเจา้หน้าทีด่งักล่าว 

  (๑๔) ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมชัน้เหนือขึ้นไปชัน้หน่ึง  

แลว้แต่กรณ ีในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นนอกจากทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ 

  (๑๕) เจา้หน้าทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองนัน้เอง ในกรณีทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครอง

เป็นผูซ้ึง่ไมม่ผีูบ้งัคบับญัชา ผูก้าํกบัดแูล หรอืผูค้วบคุม 
 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี



 

 

๒๐๘ 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีห่ลกัการของพระราชบญัญตัิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงค์ใหม้กีารอุทธรณ์ในกรณีที่เจา้หน้าที่ผูท้ํา

คาํสัง่ทางปกครองไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํอุทธรณ์ไดเ้พยีงหน่ึงชัน้ ก่อนทีจ่ะนําคดขีึน้วนิิจฉยัยงัองคก์ร

ที่มอีํานาจพจิารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้มอีํานาจพจิารณาอุทธรณ์ได้พจิารณา

แกไ้ขหรอืทบทวนคาํสัง่ทางปกครองใหถู้กตอ้ง และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดร้บัความเป็นธรรม 

ก่อนที่จะนําคดขีึน้วนิิจฉัยยงัองค์กรที่มอีํานาจพจิารณาวนิิจฉัยคดปีกครองดงักล่าวด้วย และ 

โดยที่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กาํหนดใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจพจิารณาอุทธรณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๓๔-๓๖ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 ใหค้ําสัง่ทางปกครองทีแ่สดงใหท้ราบโดยทางเสยีง แสงหรอืสญัญาณทีส่ามารถทําให้

รบัรูถ้งึคาํสัง่ทางปกครองนัน้ไดท้นัท ีเป็นคาํสัง่ทางปกครองทีม่ผีลเมือ่ไดแ้จง้ 
 
 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

             นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื เน่ืองจากโดยทัว่ไปการแจง้คําสัง่

ทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจกระทําดว้ย

วาจาหรอืหนงัสอื แต่มคีาํสัง่ทางปกครองบางประเภททีแ่สดงใหท้ราบโดยการสื่อสารความหมาย

ในรูปแบบอื่น ซึ่งต้องมผีลทนัทแีละโดยที่มาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว

กําหนดใหค้ําสัง่ทางปกครองทีแ่สดงใหท้ราบโดยการสื่อความหมายในรปูแบบอื่นตามทีก่ําหนด

ในกฎกระทรวง ใหม้ผีลเมือ่ไดแ้จง้ จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที ่๑๗ ก หน้า ๓๗-๓๘ ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะ

ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การคดัค้านว่าเจ้าหน้าที่ผูใ้ดจะทําการพจิารณาทางปกครองในเรื่องใดไม่ได้

ตามมาตรา ๑๓ หรอืตามมาตรา ๑๖ ใหคู้่กรณีทําคําคดัคา้นเป็นหนังสอืถงึเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ โดย

ระบุขอ้คดัค้านพร้อมด้วยขอ้เท็จจรงิและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคดัค้านไว้ในหนังสอื

คดัคา้นนัน้ดว้ย 

 

 ข้อ ๒  การยืน่หนงัสอืคดัคา้น ตอ้งกระทาํก่อนไดร้บัแจง้คาํสัง่ทางปกครอง โดยคู่กรณี

จะยืน่ดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณยีต์อบรบักไ็ด ้

 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสอืคดัค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งถูก

คัดค้านนัน้เอง หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือ

เจา้หน้าทีค่นหน่ึงคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้

 

 ข้อ ๔  ในกรณีที่ส่งหนังสอืคดัคา้นทางไปรษณียต์อบรบั ใหจ้่าหน้าซองถงึเจา้หน้าที่

ซึง่ถูกคดัคา้นหรอืผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น เจา้หน้าทีส่ารบรรณ หรอืเจา้หน้าที่

คนหน่ึงคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้

 



 

 

๒๑๒ 

 ข้อ ๕  เมือ่ไดร้บัหนงัสอืคดัคา้นแลว้ ใหผู้ร้บัจดัใหม้กีารประทบัตรารบั และลงทะเบยีน

รบัไว้เป็นหลกัฐานในวนัที่รบัหนังสอืคดัค้านตามระเบยีบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณีที่

คูก่รณยีืน่หนงัสอืคดัคา้นดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบัใหด้ว้ย 

 

 ข้อ ๖  ในกรณทีีผู่ร้บัหนงัสอืคดัคา้นมใิชเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น ใหผู้ร้บันัน้แจง้การรบั

พรอ้มทัง้หนงัสอืคดัคา้นใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทาํการรุง่ขึน้ 

 

 ข้อ ๗  เมื่อเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นไดร้บัหนังสอืคดัคา้นตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ แลว้ให้

เจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นปฏบิตัดิงัน้ี 

  (๑) ในกรณีที่ถูกคดัค้านเพราะเหตุมสี่วนไดเ้สยีตามมาตรา ๑๔ ใหห้ยุดการ

พจิารณาเรือ่งนัน้ไวก่้อน และสง่หนงัสอืคดัคา้นพรอ้มคาํชีแ้จงไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไป

ชัน้หน่ึงภายในหา้วนัทาํการเพือ่ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดพ้จิารณาและมคีาํสัง่ต่อไป 

  (๒) ในกรณีทีถู่กคดัคา้นเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถา้เหน็ว่าตนมเีหตุตามทีถู่ก

คดัค้านใหป้ฏบิตัติาม (๑) แต่ถ้าเหน็ว่าตนไม่มเีหตุตามที่ถูกคดัคา้น จะทํา การพจิารณาเรื่อง

ต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงทราบเพื่อพจิารณาและมคีําสัง่

ต่อไป 

  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาเหนือเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นขึน้ไปชัน้หน่ึงไมม่อีาํนาจ

พจิารณาและสัง่การใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวเสนอหนังสอืคดัคา้นและคาํชีแ้จงใหผู้บ้งัคบับญัชา

ซึง่มอีาํนาจพจิารณาสัง่การเพือ่มคีาํสัง่ต่อไป 

 

 ข้อ ๘  ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๗ พจิารณาสัง่การโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ไมเ่กนิหา้วนัทาํ

การนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืคดัคา้นและคาํชีแ้จงจากเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น 

 ในการพจิารณาคําคดัคา้น ผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหน่ึงอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได้

ตามความเหมาะสมโดยไมผ่กูพนักบัคาํคดัคา้นหรอืพยานหลกัฐานของคูก่รณี 

 ในกรณทีีพ่จิารณาเหน็วา่คาํคดัคา้นมเีหตุผลเพยีงพอ ใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่ใหเ้จา้หน้าที่

ซึ่งถูกคดัค้านพน้จากหน้าที่ในการพจิารณาทางปกครองในเรื่องที่ทําใหถู้กคดัค้าน และสัง่ให้

เจา้หน้าทีอ่ื่นซึง่มอีํานาจพจิารณาทางปกครองในเรื่องนัน้หรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นซึง่ตามกฎหมายอาจ

เป็นผูท้าํหน้าทีแ่ทนไดเ้ขา้ทาํหน้าทีน่ัน้และแจง้ใหคู้ก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

 ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าคําคดัค้านมีเหตุผลไม่เพียงพอ ให้ผู้บังคับบัญชาสัง่ยก 

คาํคดัคา้นและแจง้ใหคู้ก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

 

 

 



 

 

๒๑๓ 

 การพิจารณาสัง่การของผู้บังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไม่ตัดอํานาจ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัทีส่งูกวา่ทีจ่ะพจิารณาสัง่การในเรือ่งดงักล่าว 
 
 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๑๔ วรรคสอง และ

มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัิ

ว่าการยื่นคําคดัคา้น การพจิารณาคําคดัคา้น และการสัง่ใหเ้จา้หน้าที่อื่นเขา้ปฏบิตัหิน้าที่แทน

เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๑๙-๒๑ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี ่และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหง่

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคาํเสนอแนะของ

คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การคดัคา้นว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดในคณะกรรมการทีม่อีํานาจ

พจิารณาทางปกครองจะทาํการพจิารณาทางปกครองเรือ่งใดไมไ่ดต้ามมาตรา ๑๓ ใหท้าํคาํคดัคา้น

ถงึประธานกรรมการ แต่ถา้เป็นการคดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ใหท้าํคาํคดัคา้นถงึผูถู้กคดัคา้น 

 การคดัคา้นตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืโดยระบุขอ้คดัคา้นพรอ้มดว้ยขอ้เทจ็จรงิ

และขอ้กฎหมายทีเ่ป็นเหตุแหง่การคดัคา้นไวใ้นหนงัสอืนัน้ดว้ย 

 

 ข้อ ๒  การยืน่หนงัสอืคดัคา้น คู่กรณีจะยื่นดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณียต์อบรบักไ็ด ้

แต่ตอ้งก่อนไดร้บัแจง้คาํสัง่ทางปกครอง 

 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อผู้ถูกคัดค้าน 

กรรมการคนหน่ึงคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้

 

 ข้อ ๔  ในกรณีที่ส่งหนังสอืคดัค้านทางไปรษณีย์ตอบรบั ใหจ้่าหน้าซองถึงประธาน

กรรมการ กรรมการคนหน่ึงคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้

 



 

 

๒๑๕ 

 ข้อ ๕  เมือ่ไดร้บัหนงัสอืคดัคา้นแลว้ ใหผู้ร้บัจดัใหม้กีารประทบัตรารบั และลงทะเบยีน

รบัไว้เป็นหลกัฐานในวนัที่รบัหนังสอืคดัค้านตามระเบยีบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณีที่

คูก่รณยีืน่หนงัสอืคดัคา้นดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบัใหด้ว้ย 

 

 ข้อ ๖  ในกรณีทีผู่ร้บัหนังสอืคดัคา้นมใิช่ประธานกรรมการหรอืผูถู้กคดัคา้น ใหผู้น้ัน้

แจง้การรบัพรอ้มทัง้หนงัสอืคดัคา้นใหป้ระธานกรรมการหรอืผูถู้กคดัคา้น แลว้แต่กรณี ทราบโดย

ไมช่กัชา้ 

 

 ข้อ ๗  เมือ่ไดร้บัหนงัสอืคดัคา้นตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ แลว้แต่กรณ ีใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

  (๑) ในกรณีคัดค้านตามมาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

  (๒) ในกรณคีดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ถา้ผูท้ีถู่กคดัคา้นเหน็วา่ตนไมม่เีหตุตามทีถู่ก

คดัคา้นจะทาํการพจิารณาเรือ่งต่อไปกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบเพื่อเรยีกประชุม

คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

 

 ข้อ ๘  ในการพจิารณาคําคดัคา้น คณะกรรมการจะต้องใหโ้อกาสผูถู้กคดัคา้นชี้แจง

ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ

เหมาะสมในเรื่องนั ้น ๆ โดยไม่ผูกพันกับคําคัดค้านหรือคําชี้แจงของผู้ถูกคัดค้านหรือ

พยานหลกัฐานของคูก่รณ ี

 เมื่อที่ประชุมมมีติเป็นประการใดแล้ว ใหป้ระธานกรรมการแจ้งมติที่ประชุมใหผู้้ถูก

คดัคา้นและคูก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

  

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 
 

  

 



 

 

๒๑๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสี ่และ

มาตรา ๑๖ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิ่า 

การยื่นคาํคดัคา้นและการพจิารณาคาํคดัคา้นกรรมการในคณะกรรมการทีม่อีาํนาจพจิารณาทาง

ปกครอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก

กฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๒-๒๓ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การมอบอํานาจในการดําเนินการพจิารณาใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง 

ของเจ้าหน้าที่ผูม้อีํานาจทําคําสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารส่วนกลางและราชการบรหิาร

สว่นภมูภิาค ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 

 

 ข้อ ๒  การมอบอาํนาจในการดาํเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของ

เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทาํคาํสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ทีจ่ดัตัง้ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

 

 ข้อ ๓  การมอบอาํนาจในการดาํเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของ

เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทาํคาํสัง่ทางปกครองในสงักดัรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐันัน้ ๆ  

 

 ข้อ ๔  การมอบอาํนาจในการดาํเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของ

เจา้หน้าทีใ่นระหวา่งหน่วยงานตามขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล ใหเ้ป็นไปตาม

ความตกลงระหวา่งหน่วยงานนัน้ 

 



 

 

๒๑๘ 

 ความตกลงตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืและกําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะ

มอบและรบัมอบอาํนาจไวใ้นขอ้ตกลงนัน้ดว้ย 

 

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 
 

  

 

 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๕๖ วรรคสอง แหง่

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัใิหเ้จา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทีจ่ะ

พจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง อาจมอบอาํนาจใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาหรอื

เจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้าํเนินการได ้จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๔-๒๕ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยวธิกีารยดึหรอือายดั และขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง ใหเ้ป็นอาํนาจของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

  (๑) ปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง หรอืปลดัทบวง ในกรณีที่ผูท้ํา

คําสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสงักดัของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีสํานักงาน

ปลดักระทรวงหรอืสาํนกังานปลดัทบวง แลว้แต่กรณี 

  (๒) อธิบดีหรือหวัหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ 

ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดัของกรมหรอืสว่นราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม แลว้แต่กรณ ี

  (๓) ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ

ราชการสว่นภมูภิาคในจงัหวดั 

  (๔)  ผูบ้รหิารกจิการของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ในกรณีที่ผูท้ํา

คาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั แลว้แต่กรณี 

  (๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดัหรอืปลดัเมอืงพทัยา ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสงักดัของ

กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรือเมืองพทัยา 

แลว้แต่กรณ ี

  (๖) ผูบ้รหิารหรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่อื่นนอกจาก (๕) โดยความเหน็ชอบของ

ผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณทีีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 



 

 

๒๒๐ 

  (๗) รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็น

เอกชน ซึง่มอีาํนาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด 

  (๘) เจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) แลว้แต่กรณ ี

ในกรณีทีผู่ท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งไดร้บัแต่งตัง้หรอืไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที่

ดงักล่าว 

  

 ข้อ ๒  ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจตามขอ้ ๑ เป็นผูท้าํคาํสัง่ทางปกครอง ใหเ้จา้หน้าที่

ดงักล่าว แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อีํานาจสัง่ยดึหรอือายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูอ้ยู่ใน

บงัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง 

 

 ข้อ ๓  ความในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที่กฎหมายใดกําหนดเรื่องผูม้ี

อาํนาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดไวโ้ดยเฉพาะ 

  

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๕๗ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัิวธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัิว่า ผู้มอีํานาจสัง่ยดึหรอื

อายดัหรอืขายทอดตลาด ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

  

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๖-๒๗ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจกําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครองในกรณีทีผู่อ้ยูใ่นบงัคบั

ของคาํสัง่ทางปกครองฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม ไดแ้ก่  

  (๑) รฐัมนตรมีอีาํนาจกําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิสองหมื่นบาท

ต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครอง

ไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ทางปกครองทุกทอ้งที ่

ทัว่ราชอาณาจกัร 

  (๓) ปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืตําแหน่งทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นและมฐีานะเทยีบเท่า

ปลดักระทรวงหรอือธบิด ีมอีาํนาจกําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมื่นหา้พนับาท

ต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๔) ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร มอีํานาจกําหนด

จาํนวนคา่ปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมื่นหา้พนับาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัิ

ตามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขตจงัหวดัหรอืเขตกรงุเทพมหานคร แลว้แต่กรณี 

  (๕) หวัหน้าสว่นราชการประจาํจงัหวดัมอีาํนาจกําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครอง

ไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขต

จงัหวดั 

  (๖) นายอาํเภอมอีาํนาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมื่น

บาทต่อวนัสาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขตอาํเภอ 



 

 

๒๒๒ 

  (๗) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่มอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบั

ทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมื่นบาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครอง

ทีอ่ยูใ่นเขตอาํนาจ 

  (๘) ผู้แทนของรฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัมอีํานาจกําหนดจํานวน

ค่าปรบัทางปกครองได้ไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามคําสัง่ 

ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๙) พนกังานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายมอีาํนาจกาํหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครอง

ไดไ้ม่เกนิหา้พนับาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ทางปกครองที่อยู่ในเขต

อาํนาจ 

  (๑๐) เอกชนซึง่ไดร้บัมอบใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครองของรฐัอาจใชม้าตรการปรบั

ทางปกครองได ้สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

โดยเสนอใหร้ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมายเป็นผูพ้จิารณากาํหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครอง

เป็นรายกรณไีป แต่ทัง้น้ีไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทต่อวนั 

 

 ข้อ ๒  ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีต่ามขอ้ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เหน็ว่าการกําหนด

จํานวนค่าปรบัทางปกครองตามอํานาจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทําให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

เจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มีอํานาจกํากบัหรือควบคุมดูแลซึ่งมอีํานาจกําหนด

จาํนวนคา่ปรบัทางปกครองสงูกวา่ตน เป็นผูก้าํหนดจาํนวนคา่ปรบัทางปกครองกไ็ด ้

 

 ข้อ ๓  ใหเ้จ้าหน้าที่ผูม้อีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองดําเนินการบงัคบั 

ใหม้กีารชาํระคา่ปรบัทางปกครองทุกสบิหา้วนั 

 

 ข้อ ๔  ใหเ้จา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูท้ีช่าํระคา่ปรบัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ใบเสรจ็รบัเงนิใหม้ขีอ้ความแสดงว่าเป็นค่าปรบัทางปกครองตามกรณีใดและใหบ้นัทกึ

การชาํระคา่ปรบัทางปกครองไวใ้นตน้เรือ่งดว้ย 

  

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี

  

 



 

 

๒๒๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื โดยทีม่าตรา ๕๘ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัิให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสัง่ 

ทางปกครองในแต่ละระดบัมอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองเพื่อบงัคบัแก่ผู้ฝ่าฝืน

หรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครอง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๒๘-๓๐ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 



 

 
 
 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบญัญตัิวธิีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครองออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 เจา้พนกังานทีจ่ะเป็นพยานในการวางหนงัสอืหรอืปิดหนงัสอืเพื่อแจง้คาํสัง่ทางปกครอง 

การนัดพจิารณา หรอืการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ ในกรณีที่ผูร้บัไม่ยอมรบั

หรอืไมม่ผีูร้บั ไดแ้ก่ 

 (๑) เจา้พนกังานตํารวจ 

 (๒) ขา้ราชการสว่นกลาง 

 (๓) เจา้พนกังานผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ที ่ไดแ้ก่ 

  (ก) กาํนนั 

  (ข) แพทยป์ระจาํตําบล 

  (ค) สารวตัรกาํนนั 

  (ง) ผูใ้หญ่บา้น 

  (จ) ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 

  (ฉ) ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

  (ช) ขา้ราชการประจาํอาํเภอหรอืจงัหวดั 

  

      ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

              ชวน  หลีกภยั 

             นายกรฐัมนตร ี



 

 

๒๒๕ 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่ง

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิ่า การวางหนังสอืหรอืปิด

หนงัสอื หากไดก้ระทาํต่อหน้าเจา้พนกังานตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยาน ใหถ้อืว่า

ได้มีการแจ้งคําสัง่ทางปกครอง การนัดพิจารณา หรอืการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งแล้ว  

จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๕ ก หน้า ๓๑-๓๒ ลงวนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒) 



 

 
 
 

 

 

พระราชบญัญติั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยทีส่มควรมกีฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคําแนะนําและยนิยอม

ของรฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 

 มาตรา ๑  พระราชบญัญตัิน้ีเรยีกว่า “พระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของ

เจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญตัิน้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบญัญตัน้ีิหรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิแทน 

 

 

 



 

 

๒๒๗ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 “เจา้หน้าที”่  หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง หรอืผูป้ฏบิตังิานประเภทอื่น 

ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด 

 “หน่วยงานของรฐั”  หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ และรฐัวสิาหกจิทีต่ ัง้ขึน้

โดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราชกฤษฎีกา และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐัที่ม ี

พระราชกฤษฎกีากาํหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 

  

 มาตรา ๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิทีเ่จา้หน้าทีข่อง

ตนได้กระทําในการปฏิบตัิหน้าที่ ในกรณีน้ี ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวได้

โดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้

 ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สงักัดหน่วยงานของรฐัแห่งใด ให้ถือว่า

กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหน่ึง 

 

 มาตรา ๖  ถ้าการกระทําละเมดิของเจ้าหน้าที่มใิช่การกระทําในการปฏิบตัิหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ต้องรบัผิดในการนัน้เป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ี ผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้

โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไมไ่ด ้

 

 มาตรา ๗  ในคดทีี่ผูเ้สยีหายฟ้องหน่วยงานของรฐั ถ้าหน่วยงานของรฐัเหน็ว่าเป็น

เรือ่งทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิหรอืตอ้งรว่มรบัผดิ หรอืในคดทีีผู่เ้สยีหายฟ้องเจา้หน้าที ่ถา้เจา้หน้าที่

เหน็วา่เป็นเรื่องทีห่น่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิหรอืตอ้งรว่มรบัผดิ หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่

ดงักล่าวมสีทิธขิอใหศ้าลทีพ่จิารณาคดนีัน้อยู่เรยีกเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐั แลว้แต่กรณ ี

เขา้มาเป็นคูค่วามในคด ี

 ถ้าศาลพพิากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมใิช ่

ผู้ต้องรบัผดิ ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรบัผดิซึ่งมไิด้ถูกเรยีกเขา้มาในคดอีอกไปถึง 

หกเดอืนนบัแต่วนัทีค่าํพพิากษานัน้ถงึทีส่ดุ 

 

 มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้สยีหาย

เพื่อการละเมดิของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรฐัมสีิทธิเรยีกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมดิชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐัได ้ถา้เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทาํการนัน้ไปดว้ยความจงใจ

หรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 



 

 

๒๒๘ 

 สทิธเิรยีกใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมไีดเ้พยีงใด ใหค้ํานึงถงึระดบั

ความรา้ยแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมติ้องใหใ้ช้เต็ม

จาํนวนของความเสยีหายกไ็ด ้

 ถา้การละเมดิเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบการ

ดาํเนินงานสว่นรวม ใหห้กัสว่นแหง่ความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย 

 ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลกัเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้

บงัคบัและเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิใชค้า่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นของตนเทา่นัน้ 

 

 มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ไดใ้ช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้สยีหาย 

สทิธทิีจ่ะเรยีกใหอ้กีฝา่ยหน่ึงชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ตน ใหม้กีําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่

วนัทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชค้า่สนิไหมทดแทนนัน้แก่ผูเ้สยีหาย 

 

 มาตรา ๑๐  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีเ่ป็นผูก้ระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรฐัทีผู่น้ัน้อยู่ในสงักดัหรอืไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่การเรยีกรอ้ง 

ค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าที ่ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถ้ามใิช่

การกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหบ้งัคบัตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

 สทิธิเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทัง้สองประการตามวรรคหน่ึง ให้มี

กําหนดอายุความสองปีนับแต่วนัที่หน่วยงานของรฐัรู้ถึงการละเมดิและรูต้วัเจ้าหน้าที่ผูจ้ะพงึ 

ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ผูน้ัน้ไม่ต้องรบัผดิ แต่

กระทรวงการคลงัตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรบัผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนัน้มี

กาํหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัมคีาํสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั 

 

 มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสยีหายเหน็ว่า หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับ 

ความเสยีหายทีเ่กดิแก่ตนกไ็ด ้ในการน้ีหน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัคําขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน

และพจิารณาคาํขอนัน้โดยไมช่กัชา้ เมื่อหน่วยงานของรฐัมคีาํสัง่เช่นใดแลว้ หากผูเ้สยีหายยงัไม่

พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรฐั ก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 

รอ้งทุกขต์ามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภ้ายในเก้าสบิวนันับแต่วนัทีต่นไดร้บั

แจง้ผลการวนิิจฉยั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาคําขอทีไ่ดร้บัตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงรอ้ย

แปดสบิวนั หากเรื่องใดไมอ่าจพจิารณาไดท้นัในกําหนดนัน้ จะตอ้งรายงานปญัหาและอุปสรรคให้

รฐัมนตรเีจา้สงักดัหรอืกํากบัหรอืควบคุมดูแลหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ทราบและขออนุมตัขิยาย

ระยะเวลาออกไปได ้แต่รฐัมนตรดีงักล่าวจะพจิารณาอนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาใหอ้กีไดไ้ม่เกนิ

หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 



 

 

๒๒๙ 

 มาตรา ๑๒  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ช้

ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจาก

เจ้าหน้าที่ผูน้ัน้ได้กระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๘ ให้

หน่วยงานของรฐัที่เสยีหายมอีํานาจออกคําสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าที่ผูน้ัน้ชําระเงนิดงักล่าวภายใน

เวลาทีก่าํหนด 

 

 มาตรา ๑๓  ให้คณะรฐัมนตรีจดัให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรบัผิดตาม 

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชําระเงนิทีจ่ะต้องรบัผดินัน้ไดโ้ดยคํานึงถงึรายได ้ฐานะ 

ครอบครวัและความรบัผดิชอบ และพฤตกิารณ์แหง่กรณปีระกอบดว้ย 

 

 มาตรา ๑๔  เมื่อไดม้กีารจดัตัง้ศาลปกครองขึน้แล้ว สทิธริอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขต์ามมาตรา ๑๑ ใหถ้อืวา่เป็นสทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง 

 

 มาตรา ๑๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

      บรรหาร ศลิปอาชา 

         นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที ่๖๐ ก หน้า ๒๕-๒๙ ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙) 



 

 

๒๓๐ 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื การทีเ่จา้หน้าทีด่ําเนินกจิการ

ต่างๆ ของหน่วยงานของรฐันัน้ หาไดเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์อนัเป็นการเฉพาะตวัไม ่การปล่อยให้

ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบตัิงานในหน้าที่และเกดิความเสยีหายแก่

เอกชนเป็นไปตามหลกักฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการ 

ไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรบัผดิในการกระทําต่างๆ เป็นการ

เฉพาะตวัเสมอไป เมื่อการทีท่ําไปทําใหห้น่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกเพยีงใด 

กจ็ะมกีารฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจา้หน้าทีเ่ตม็จํานวนนัน้  ทัง้ที่บางกรณีเกดิขึน้โดยความไม่ตัง้ใจ

หรอืความผดิพลาดเพยีงเลก็น้อยในการปฏบิตัหิน้าที ่นอกจากนัน้ ยงัมกีารนําหลกัเรื่องลูกหน้ี

ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใชบ้งัคบั ใหเ้จา้หน้าที่ต้องร่วมรบัผดิในการกระทําของเจา้หน้าที่

ผูอ้ื่นดว้ย ซึง่ระบบนัน้มุง่หมายแต่จะไดเ้งนิครบโดยไมค่าํนึงถงึความเป็นธรรมทีจ่ะมต่ีอแต่ละคน 

กรณีเป็นการก่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมแก่เจา้หน้าทีแ่ละยงัเป็นการบัน่ทอนกําลงัขวญัในการ

ทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครัง้กลายเป็นปญัหาในการบรหิาร เพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้า

ตดัสนิใจดาํเนินงานเทา่ทีค่วร เพราะเกรงความรบัผดิชอบทีจ่ะเกดิแก่ตน อน่ึง การใหคุ้ณใหโ้ทษ

แก่เจา้หน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจา้หน้าที่ยงัมวีธิกีารในการบรหิารงานบุคคลและการ

ดาํเนินการทางวนิยักํากบัดแูลอกีสว่นหน่ึง อนัเป็นหลกัประกนัมใิหเ้จา้หน้าทีท่าํการใดๆ โดยไม่

รอบคอบอยูแ่ลว้ ดงันัน้ จงึสมควรกําหนดใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิทางละเมดิในการปฏบิตังิานใน

หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือ 

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน้ และให้แบ่งแยกความรบัผดิของแต่ละคนมใิห้นําหลกั 

ลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ ทัง้น้ี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตังิานของรฐั จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

 



พระราชกฤษฎีกา 

กาํหนดหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญติั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 

(พระปรมาภิไธย) ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดใหห้น่วยงานของรฐับางแห่งเป็นหน่วยงานของรฐัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๕) พุทธศกัราช 

๒๕๓๘ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรฐั

ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

 มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 มาตรา ๓  ใหห้น่วยงานดงัต่อไปน้ี เป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ

ทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 (๑) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

 (๒) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 (๓) สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 



 

 

๒๓๒ 

 (๔) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 (๕) สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

 (๖) องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ 

 (๗) สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 (๘) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 (๙) สถาบนัพระปกเกลา้ 

 (๑๐) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 (๑๑) มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

 (๑๒) สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา 

 (๑๓) สาํนกังานศาลปกครอง 

 (๑๔) สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

 (๑๕) สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๖) สาํนกังานสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๗) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๘) โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 

 (๑๙) โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๐) สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๑) สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๒) ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

 (๒๓) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ” 

 (๒๔) สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

 (๒๕) แพทยสภา 

 (๒๖) บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

 (๒๗) สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 (๒๘) สภาเภสชักรรม 

 (๒๙) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 (๓๐) กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 (๓๑) ทนัตแพทยสภา 

 (๓๒) สภาการพยาบาล 

 (๓๓) สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

 (๓๔) สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

 (๓๕) สาํนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

 (๓๖) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า 

 (๓๗) คุรสุภา 



 

 

๒๓๓ 

 (๓๘) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 (๓๙) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 มาตรา ๓/๑  ให้หน่วยงานดงัต่อไปน้ี เป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญัต ิ

ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 (๑) องคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน 

 (๒) มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัซึง่ไมเ่ป็นสว่นราชการและอยู่ในกํากบั

ของรฐั 

 

 มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยทุธ 

นายกรฐัมนตร ี
 



ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 

 โดยทีไ่ดม้กีารตราพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ.๒๕๓๙ ขึน้ 

และกฎหมายดงักล่าวมหีลกัการเกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลง 

ไปจากแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งความรบัผดิทางแพง่ทีท่างราชการถอืปฏบิตัใินปจัจุบนั โดยไดแ้ยก

ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีอ่อกเป็นเหตุทีเ่น่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละทีไ่ม่ใช่การ

ปฏบิตัหิน้าที ่โดยเมื่อมคีวามเสยีหายเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ หน่วยงานของรฐัจะตอ้ง

รบัภาระชดใชค้่าเสยีหายไปก่อน ส่วนเจา้หน้าที่ของรฐัจะรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายต่อหน่วยงาน

ของรฐัเพยีงใดนัน้ ใหไ้ปไล่เบีย้ต่อไปในภายหลงั โดยจะยดึหลกัว่าจะเรยีกเอาแก่เจา้หน้าทีข่อง

รฐัเฉพาะกรณีความเสียหายนัน้เกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน้ 

นอกจากน้ี ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัตอ้งรบัผดิชดใชค้า่เสยีหายใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัสามารถผอ่น

ชําระค่าสินไหมทดแทนได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครวัและความรบัผิดชอบ และ

พฤตกิารณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย สําหรบัความเสยีหายทีเ่กดิจากการทีไ่ม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที ่

เจ้าหน้าที่ของรฐัจะต้องถูกฟ้องและชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นการส่วนตวัโดยไม่เกี่ยวกบั 

ทางราชการ สมควรวางระเบยีบกําหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิ

ของเจา้หน้าทีใ่หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

พ.ศ.๒๕๓๙ คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิหว้างระเบยีบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ ๑  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัิ

เกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

 ข้อ ๒  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 ข้อ ๓  ใหย้กเลกิ 

 (๑) ระเบยีบความรบัผดิชอบของขา้ราชการในทางแพ่ง ซึง่ออกตามมตคิณะรฐัมนตร ี

โดยหนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่น ที ่นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๐๓ 

 (๒) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวนัที ่๒๔ 

เมษายน ๒๕๐๔ 

 (๓) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๐๙ 



 

 

๒๓๕ 

 (๔) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๑๖ 

 (๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวนัที่ ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๒๕ 

 (๖) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

 (๗) หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 

 (๘) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๓๐ 

 (๙) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 

 (๑๐) หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ 

 (๑๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๓๑ 

 (๑๒) หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๓๑ 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว 

ในระเบยีบน้ี หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

 

 ข้อ ๔  ในระเบยีบน้ี 

 “เจา้หน้าที”่ หมายความว่า ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง หรอืผูป้ฏบิตังิานประเภทอื่น 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งไดร้บัแต่งตัง้หรอืถูกสัง่

ใหป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ 

 “ผูแ้ต่งตัง้” หมายความวา่ ผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 

 “ความเสยีหาย” หมายความว่า ความเสยีหายที่เกดิจากการละเมดิอย่างใด ๆ แต่ไม่

รวมถงึการออกคาํสัง่หรอืกฎ 

 

 ข้อ ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบน้ี 

 

หมวด ๑ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีกระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 

 

 ข้อ ๖  ในหมวดน้ี 

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้

โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิ

ทางละเมดิของเจา้หน้าที ่



 

 

๒๓๖ 

 ข้อ ๗  เมื่อเกิดความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐั ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งแจ้งต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาโดยไมช่กัชา้ และใหม้กีารรายงานตามลาํดบัชัน้ถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

 

 ข้อ ๘  เมือ่เกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัแหง่ใด และหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

แห่งนัน้มเีหตุอนัควรเชื่อว่าเกดิจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ ให้

หวัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าวแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิขึน้

คณะหน่ึง โดยไม่ชกัชา้ เพื่อพจิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบัผูต้อ้งรบัผดิและจํานวนค่าสนิไหม

ทดแทนทีผู่น้ัน้ตอ้งชดใช ้

 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหม้จีํานวนไม่เกนิหา้คน โดยแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีข่อง

หน่วยงานของรฐัแหง่นัน้หรอืหน่วยงานของรฐัอื่นตามทีเ่หน็สมควร 

 กระทรวงการคลงัอาจประกาศกําหนดว่าในกรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มมีลูค่าความ

เสียหายตัง้แต่จํานวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรฐัหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็น

กรรมการดว้ยกไ็ด ้

 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการ ให้กําหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของ

คณะกรรมการไวด้ว้ย 

 

 ข้อ ๙  ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงทําให้เกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรฐัอกีแห่งหน่ึง ใหเ้จา้หน้าที่ผูท้ําใหเ้กดิความเสยีหายแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาและ 

ใหม้กีารรายงานตามลาํดบัชัน้จนถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีต่นสงักดั เวน้แต่ 

 (๑) ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้าํใหเ้กดิความเสยีหายเป็นรฐัมนตร ีใหแ้จง้ต่อนายกรฐัมนตร ี

 (๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทําให้เกิดความเสยีหายเป็นกรรมการที่ตัง้ขึ้นเพื่อปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานของรฐัแหง่ใด ใหแ้จง้ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

 (๓) ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้าํใหเ้กดิความเสยีหายเป็นผูซ้ึง่ไมไ่ดส้งักดัหน่วยงานของรฐัแหง่ใด 

ใหแ้จง้ต่อกระทรวงการคลงั 

 (๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทําให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่

ผู้ปฏิบตัิงานในราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราช

กฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ใหแ้จง้ต่อผูม้อีาํนาจกาํกบัดแูล ผูแ้ต่งตัง้ตน หรอืผูซ้ึง่ส ัง่ใหต้นปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 

 ข้อ ๑๐  ในกรณีความเสยีหายเกดิขึน้ตามขอ้ ๙ ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บั

ความเสยีหายและหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัหรอืผูซ้ึ่งระเบยีบน้ีกําหนดให้

เป็นผูร้บัแจง้ตามขอ้ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แลว้แต่กรณ ีมอีาํนาจรว่มกนัแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 



 

 

๒๓๗ 

 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่เกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัมากกว่าหน่ึงแห่ง และหรอื

ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอํานาจแต่งตัง้

คณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

 

 ข้อ ๑๒  ถา้ผูม้อีาํนาจแต่งตัง้คณะกรรมการตามขอ้ ๘ ขอ้ ๑๐ หรอืขอ้ ๑๑ ไมด่าํเนินการ

แต่งตัง้คณะกรรมการภายในเวลาอนัควรหรอืแต่งตัง้กรรมการโดยไมเ่หมาะสม ใหป้ลดักระทรวง 

ปลดัทบวง หรอืรฐัมนตรซีึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาหรอืกํากบัดูแลหรอืควบคุมการปฏิบตัิงานของ

บุคคลดงักล่าวมอีํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผูม้อีํานาจแต่งตัง้

นัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

 ข้อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึน้ทาํหน้าทีแ่ทน 

 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม อาจทํา

ความเหน็แยง้มตทิีป่ระชุมรวมไวใ้นความเหน็ของคณะกรรมการได ้

 

 ข้อ ๑๔  ในการปฏิบตัิหน้าที่ ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที่พจิารณาขอ้เท็จจรงิ 

อนัเกี่ยวกบัการกระทําละเมดิ โดยตรวจสอบข้อเท็จจรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานทัง้ปวง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง รบัฟงัพยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบเอกสาร วตัถุ หรอืสถานที ่

 กระทรวงการคลงัอาจกําหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง การทําบนัทึกและการ

รายงานผล เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัเิป็นการทัว่ไปได ้

 

 ข้อ ๑๕  คณะกรรมการต้องใหโ้อกาสแก่เจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งหรอืผูเ้สยีหายไดช้ีแ้จง

ขอ้เทจ็จรงิและโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตนอยา่งเพยีงพอและเป็นธรรม 

 

 ข้อ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยงัผู้แต่งตัง้  

ถ้าผู้แต่งตัง้ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรบีดําเนินการให้เสร็จสิ้น

ภายในเวลาทีผู่แ้ต่งตัง้กาํหนด 

 ความเหน็ของคณะกรรมการต้องมขีอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายที่แจ้งชดั และต้องมี

พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุนประกอบดว้ย 

 ความเหน็ของคณะกรรมการไมผ่กูมดัผูแ้ต่งตัง้หรอืรฐัทีจ่ะมคีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น 

 



 

 

๒๓๘ 

 ข้อ ๑๗  เมือ่ผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัผลการพจิารณาของคณะกรรมการแลว้   ใหว้นิิจฉยัสัง่การ

วา่มผีูร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืไม ่และเป็นจาํนวนเท่าใด แต่ยงัมติอ้งแจง้การสัง่การให้

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 ใหผู้แ้ต่งตัง้ส่งสํานวนภายในเจด็วนันับแต่วนัวนิิจฉัยสัง่การใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อ

ตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดว่าไม่ต้องรายงานให้

กระทรวงการคลงัตรวจสอบ 

 ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาโดยไม่ชกัชา้ และใหม้อีํานาจตรวจสอบพยานหลกัฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควร จะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคําเพื่อ

ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด ้

 ในระหวา่งการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้สัง่การใหต้ระเตรยีมเรื่องให้

พรอ้มสาํหรบัการออกคําสัง่ใหเ้จา้หน้าทีช่ําระค่าสนิไหมทดแทนหรอืดําเนินการฟ้องคดเีพื่อมใิห้

ขาดอายคุวามสองปีนบัจากวนัทีผู่แ้ต่งตัง้วนิิจฉยัสัง่การ 

 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 

หกเดอืน ถ้ากระทรวงการคลงัไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  

ให้ผู้แต่งตัง้มคีําสัง่ตามที่เหน็สมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงาน 

ของรฐันัน้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  

ถา้กระทรวงการคลงัไม่แจง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ใหผู้แ้ต่งตัง้มี

คาํสัง่ตามทีเ่หน็สมควรและแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 

 ข้อ ๑๘  เมื่อกระทรวงการคลงัพจิารณาเสรจ็แล้ว ใหผู้แ้ต่งตัง้มคีําสัง่ตามความเหน็

ของกระทรวงการคลงั และแจ้งคําสัง่นัน้ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรฐั 

ที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้วินิจฉัยสัง่การให้

หน่วยงานของรฐัดงักล่าวปฏบิตัติามทีเ่หน็วา่ถูกตอ้ง 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหน่ึงสัง่การตามความเห็นของ

กระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้ดําเนินการเพื่อออกคําสัง่ใหช้ําระค่าสนิไหมทดแทนหรอืฟ้องคด ี

ต่อศาล อย่าให้ขาดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัที่ผู้แต่งตัง้แจ้งคําสัง่ให้ผู้รบัผดิชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนทราบ 

 



 

 

๒๓๙ 

 ข้อ ๑๙  การแจ้งคําสัง่ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ ใหแ้จ้งดว้ยว่า 

ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขแ์ละฟ้องคดต่ีอศาลไดพ้รอ้มกบัแจง้กาํหนด

อายคุวามรอ้งทุกขแ์ละอายคุวามฟ้องคดต่ีอศาลใหท้ราบดว้ย 

 

 ข้อ ๒๐  ในกรณรีว่มกนัแต่งตัง้คณะกรรมการตามขอ้ ๑๐ หรอืขอ้ ๑๑ ใหผู้แ้ต่งตัง้รว่ม

ร่วมกันวินิจฉัยสัง่การ และเสนอความเห็นทัง้หมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยัง

กระทรวงการคลงั และเมือ่ไดด้าํเนินการตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ แลว้ ถา้ผลในชัน้ทีสุ่ด ผูแ้ต่งตัง้

ร่วมยงัมคีวามเหน็ตามขอ้ ๑๘ แตกต่างกนัจนหาขอ้ยุติไม่ได้ ก็ใหเ้สนอเรื่องใหค้ณะรฐัมนตรี

วนิิจฉยัชีข้าด 

 

 ข้อ ๒๑  ในการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหม้ ี“คณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิ

ทางแพง่” เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ต่อกระทรวงการคลงั 

 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนกระทรวงการคลังตามจํานวนที่จําเป็นซึ่งปลัด

กระทรวงการคลงัแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพ่งอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามทีม่อบหมายได ้

 ในการประชุมของคณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพ่ง ใหนํ้าความในขอ้ ๑๓ 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 ข้อ ๒๒  ในกรณทีีค่วามเสยีหายเกดิแก่เงนิ ใหใ้ชเ้ป็นเงนิแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

 

 ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ความเสยีหายมไิด้เกิดแก่เงนิ จะดําเนินการดงัต่อไปน้ีแทนการ

ชาํระเงนิกไ็ด ้

 (๑) ชดใช้เป็นทรพัย์สนิอย่างเดียวกนัโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลกัษณะ

เดยีวกนักบัทรพัยส์นิที่สูญหายหรอืเสยีหายและใชง้านแทนไดเ้ช่นเดยีวกบัทรพัยส์นิทีสู่ญหาย

หรอืเสยีหาย โดยทาํสญัญายนิยอมชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเป็นทรพัยส์นิดงักล่าว 

 (๒) ซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัยส์นิทีช่าํรุดเสยีหายใหค้งสภาพเดมิ โดยทาํสญัญาว่าจะ

จดัการใหท้รพัยส์นิคงสภาพเหมอืนเดมิภายในเวลาไมเ่กนิหกเดอืน 

 (๓) การชดใชเ้ป็นทรพัย์สนิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัยส์นิที่แตกต่างไปจาก 

(๑) หรอื (๒) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน 



 

 

๒๔๐ 

 การชดใชค้่าเสยีหายเป็นทรพัยส์นิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัยส์นิตามวรรคหน่ึง 

ใหม้กีารตรวจรบัตามระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุของทางราชการหรอืของหน่วยงานของรฐันัน้ ๆ 

 การทําสญัญาตามวรรคหน่ึงต้องจดัใหม้ผีูค้ํ้าประกนั และในกรณีที่เหน็สมควร จะให้

วางหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

 

 ข้อ ๒๔  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิตาย ใหร้บีดําเนินการตามระเบยีบน้ีโดยอนุโลม

เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและระมดัระวงัอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู้แต่งตัง้เหน็ว่า

เจา้หน้าทีต่้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐั ใหส้่งเรื่องใหพ้นักงานอยัการ

เพื่อฟ้องผูจ้ดัการมรดกหรอืทายาทต่อไป ในกรณีของผูแ้ต่งตัง้ร่วม ถ้ามคีวามเหน็แตกต่างกนั 

ใหด้าํเนินการไปพลางก่อนตามความเหน็ของผูแ้ต่งตัง้สาํหรบัหน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหาย และถา้

ต่อมามขีอ้ยตุเิป็นประการใด ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงการดาํเนินการไปตามนัน้ 

 

 ข้อ ๒๕  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรบัผิดและขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนไม่ว่า 

จะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใด ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายกําหนดจํานวนเงนิทีข่อผ่อนชําระนัน้ตาม

ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าที ่ 

ความรบัผิดชอบที่บุคคลนัน้มีอยู่ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี และพฤติการณ์แห่งกรณี

ประกอบดว้ย 

 ในการให้ผ่อนชําระ ต้องจัดให้มีผู้คํ้าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควร จะให้วาง

หลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

 

 ข้อ ๒๖  กระทรวงการคลงัอาจประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการคํ้าประกนั  

การวางหลกัประกนั หนงัสอืผอ่นชาํระ และสญัญาคํ้าประกนักไ็ด ้

 

 ข้อ ๒๗  ในกรณีที่เจา้หน้าทีต่้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทน แมป้รากฏว่าเจา้หน้าที่ไม่

สามารถชําระหน้ีได้ ใหห้น่วยงานของรฐัที่เสยีหายพจิารณาผ่อนผนัตามความเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑท์ี่กระทรวงการคลงักําหนดและต้องไม่ดําเนินคดลี้มละลายแก่ผูน้ัน้ แต่ถ้าการที่ไม่

สามารถชาํระหน้ีไดน้ัน้เกดิจากการประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงของเจา้หน้าทีห่รอืเจา้หน้าทีก่ระทํา

การใด ๆ อนัเป็นการประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงเพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัไมไ่ดร้บัชาํระหน้ีครบถว้น  

ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายสง่เรือ่งใหพ้นกังานอยัการดาํเนินคดลีม้ละลาย 

 

 ข้อ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน เวน้แต่กระทรวงการคลงัจะประกาศกาํหนดเป็นอยา่งอื่น 

 



 

 

๒๔๑ 

 ข้อ ๒๙  ในกรณีตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ หรอืขอ้ ๒๘ ถา้เกีย่วกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็น

ราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ

หน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่การดาํเนินการให้

เป็นไปตามระเบยีบสาํหรบัหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

 

หมวด ๒ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐักระทาํละเมิดต่อบคุคลภายนอก 

 

 ข้อ ๓๐  ในหมวดน้ี 

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น 

รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

 

 ข้อ ๓๑  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีท่ําใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจา้หน้าที ่

ผูน้ัน้เหน็ว่าความเสยีหายเกดิขึน้เน่ืองในการที่ตนได้กระทําในการปฏบิตัิหน้าที่ ใหเ้จา้หน้าที ่

ผูน้ัน้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่ชกัชา้ และใหม้กีารรายงานตามลําดบัชัน้ถงึหวัหน้าหน่วยงาน

ของรฐัแห่งนัน้ แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นรฐัมนตรีหรือกรรมการที่ตัง้ขึ้นเพื่อปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา  

ใหด้าํเนินการตามขอ้ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และใหนํ้าขอ้ ๘ ถงึขอ้ ๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 ข้อ ๓๒  ในกรณีทีผู่เ้สยีหายยื่นคําขอใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้่าสนิไหมทดแทน ให้

หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผูน้ัน้สงักดั หรอืกระทรวงการคลงั ในกรณีที่เจา้หน้าที่มไิด้สงักดั

หน่วยงานใดหรอืหน่วยงานของรฐัแหง่ใดแหง่หน่ึง ในกรณทีีค่วามเสยีหายเกดิจากผลการกระทาํ

ของเจา้หน้าทีห่ลายหน่วยงาน รบัคาํขอนัน้และดาํเนินการตามระเบยีบน้ีโดยไมช่กัชา้ 

 ในกรณีที่ผู้เสยีหายยื่นคําขอผดิหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รบัคําขอรบีส่งเรื่องไปยงั

หน่วยงานของรฐัทีเ่หน็ว่าเป็นหน่วยงานของรฐัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบพจิารณาต่อไปและใหแ้จง้ให ้

ผูย้ื่นคําขอทราบ กรณีดงักล่าวน้ี ใหถ้อืว่าหน่วยงานของรฐัไดร้บัคําขอใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทน

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอทีส่ง่มานัน้ 

 

 ข้อ ๓๓  เมื่อไดร้บัคาํขอตามขอ้ ๓๒ และหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัคาํขอไวเ้หน็ว่าเป็น

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัตน ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ดาํเนินการต่อไปโดยไมช่กัชา้ 

 



 

 

๒๔๒ 

 ข้อ ๓๔  ในกรณีทีต่้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ื่นคําขอ ใหห้น่วยงานของรฐั 

ทีต่อ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนปฏบิตัติามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 

 ให้คดิดอกเบี้ยตามอตัราดอกเบี้ยผดินัดนับแต่วนักระทําละเมดิในจํานวนเงนิที่ต้อง

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ืน่คาํขอจนถงึวนัชาํระคา่สนิไหมทดแทน 

 

 ข้อ ๓๕  ในกรณทีีผู่เ้สยีหายฟ้องคดต่ีอศาล ใหผู้ม้อีาํนาจแต่งตัง้ตัง้คณะกรรมการโดย

ไม่ชกัชา้ เวน้แต่จะไดม้กีารตัง้คณะกรรมการดงักล่าวไวแ้ล้ว และใหป้ระสานงานกบัสํานักงาน

อยัการสงูสดุเพือ่เตรยีมการต่อสูค้ดต่ีอไป พรอ้มทัง้รายงานใหก้ระทรวงการคลงัทราบและปฏบิตัิ

ตามทีไ่ดร้บัคาํแนะนําจากกระทรวงการคลงั 

 

 ข้อ ๓๖  ถา้ผูแ้ต่งตัง้เหน็ว่าความเสยีหายเกดิจากเจา้หน้าทีม่ไิดก้ระทําในการปฏบิตัิ

หน้าที่ หรือเมื่อได้ฟงัความเห็นของคณะกรรมการหรือได้ร ับทราบผลการพิจารณาของ

กระทรวงการคลงัแล้ว เหน็ว่าความเสยีหายเกดิจากเจ้าหน้าที่มไิดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

ใหเ้รยีกเจา้หน้าทีผู่น้ัน้เขา้มาเป็นคูค่วามในคดดีว้ย 

 

 ข้อ ๓๗  ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตัง้ยุติเป็นที่สุดว่า ความเสียหายเกิดจาก

เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่จะต้องไม่มกีารเรยีกเจา้หน้าที่เขา้มาเป็นคู่ความในคด ี

แต่ถา้ผูเ้สยีหายไดฟ้้องเจา้หน้าทีต่่อศาลก่อนแลว้หรอืมกีารเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความใน

คดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้แจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาล เพื่อให้

เจา้หน้าทีม่โีอกาสพน้จากการเป็นคู่ความในคด ีและขอใหพ้นักงานอยัการช่วยเหลอืทางคดแีก่

เจา้หน้าทีใ่นระหวา่งนัน้ดว้ย 

 

 ข้อ ๓๘  ในกรณีหน่วยงานของรฐัต้องรบัผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นัน้ ความรบัผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรอืไม่ และ

เพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง  

ซึง่คณะกรรมการ ผูแ้ต่งตัง้ และกระทรวงการคลงั แลว้แต่กรณ ีตอ้งพจิารณาดว้ยวา่จะมกีารไล่เบีย้

หรอืไม่ หรอืจะไล่เบี้ยใหช้ดใช้เพยีงใด และใหนํ้าขอ้ ๒๒ ถึงขอ้ ๒๙ มาใช้บงัคบักบัการชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหาย  โดยอนุโลม 

 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๓๙ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพเิศษ ๓๙ ง หน้า ๑-๑๔ ลงวนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๙) 
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