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 กฎหมายเปนเครื่องม
ปญหาของสังคม  กฎหมายแ
ท่ีแตกตางกัน กฎหมายอยา
ของมนุษยจะใชแกไขปญหาใ
อาชญากรรม  ฉะน้ันกระบว
แนวคิดจะแตกตางไปจากฎห
ประสงคในการแกปญหาของ
หรือกฎหมายเอกชนก็มีเจตน
ในทางแพงไมใชเรื่องอาชญา
ฉะน้ันหลักการในการนํากฎห
อาญา  เพราะมีวัตถุประส
อีกท้ังมีผลกระทบตอสังคมโด
 ในทํานองเดียวกันกฎ
ปญหาของสังคมแตกตางไปจ
ฉะนั้นหลักการและวิธีการนํา
กฎหมายอ่ืน   กฎหมายมหาช
ท่ี แกรัฐ  แกหนวยงานของร
ทางบริหารการปกครองประเท
 การท่ีรัฐ  หนวยงาน
กระทําการใดเก่ียวกับการบริห
บทสรุป 
ืออยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อใชแกไข
ตละชนิดน้ันมนุษยคิดข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหา
งหน่ึงก็ใชแกปญหาอยางหน่ึงข้ึนอยูกับเจตนา
ด  อาทิเชน กฎหมายอาญาใชแกไขปญหา
นการนํากฎหมายอาญามาใชรวมท้ังหลักการ
มายอ่ืนท้ังน้ีเน่ืองมาจากกฎหมายอาญามีจุด
สังคมแตกตางไปจากกฎหมายอ่ืนน่ันเอง  
าแกไขปญหาระหวางประชาชนกับประชาชน
กรรม  แตเปนเร่ืองของความเปนธรรม  
มายเอกชนมาใชก็จะแตกตางกับกฎหมาย
งคในการแกไขปญหาคนละอยางแตกตางกัน  
ยรวมแตกตางกันดวย 
หมายมหาชนถูกบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใชแก
ากกฎหมายอาญาและกฎหมายเอกชน  
กฎหมายมหาชนมาใชจึงแตกตางจาก
นเปนกฎหมายท่ีบัญญัติใหอํานาจและหนา
ฐั  แกเจาหนาท่ีของรัฐ  และแกประชาชนใน
ศรวมท้ังการบริการสาธารณะ 
ของรัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือประชาชนจะ
ารการปกครองและการบริการสาธารณะได 
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จะตองมีกฎหมายใหอํานาจ  และหนาที่ไว  และกฎหมายดังกลาวตองเปน
กฎหมายท่ีบัญญัติโดยประชาชน  หรือตัวแทนของประชาชน  ซึ่งการใช
อํานาจตามหนาที่จะเปนไปเพียงเทาที่กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น  จะทํา
เกินเลยกวาเจตนาของกฎหมายบัญญัติไวไมได    อีกท้ังการใชอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายบัญญัติไวตองสามารถควบคุมและตรวจสอบไดตาม
กระบวนการของกฎหมายดวย 
 กฎหมายมหาชนไมเพียงแตเปนกฎหมายที่เกี่ยวของระหวางรัฐ  
หนวยงานของรัฐกับประชาชนเทาน้ัน  แตตองเปนกฎหมายท่ีบัญญัติให
อํานาจหนาท่ีในการบริหารการปกครอง  ซ่ึงหลักการบริหารการปกครอง  
และการบริการสาธารณะไมสามารถบัญญัติอยางชัดแจงได  หลายกรณี
ตองใชดุลยพินิจ  ใชความเหมาะสมมาเปนองคประกอบในการตัดสินใจใช
อํานาจหนาท่ีน้ันดวย  และการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ  อาจใช
อํานาจเกินเลยจนเกิดความเสียหายแกประชาชนได  จึงทําใหเกิดหลักการ
ของกฎหมายมหาชนขึ้นมาแกไข 
 การดําเนินการของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาที่
ของรัฐ  ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ันอาจมีขอผิดพลาดและเสียหายแก
ประชาชนโดยรวมหรือสวนบุคคลได  ซ่ึงแตเดิมในสมัยท่ีมีการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ขอผิดพลาดของรัฐและของเจาหนาท่ีของ
รัฐไมอาจจะนํามาฟองรองได  ซ่ึงหลักการดังกลาวถูกเปล่ียนแปลงเม่ือมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยยุคใหมเกิดข้ึน  และยึดหลักการวา  
อํานาจเปนของประชาชน  ปกครองโดยประชาชน  เพื่อประชาชน 
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 ซ่ึงสรุปไดวากอนท่ีจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเชน 
ในปจจบัุนประเทศตาง  ๆ ในโลกสวนใหญปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธ-ิ
ราชย  โดยมีพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจปกครองสูงสุด  ประชาชนเปน
เพียงผูถูกปกครองท่ีตองปฏิบัติตามและไมสามารถจะควบคุมการใช
อํานาจของผูปกครองได  แตหลังจากท่ี คศ. 1788  แนวความคิดและวิธี
การปกครองประเทศเร่ิมเปล่ียนแปลงไปท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการประกาศอิ
สรภาพของอเมริกาจากอังกฤษและการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนแนว
ทางในการปกครองประเทศโดยยึดหลักท่ีวา 
 1.   ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  และมีความเสมอภาคกัน 
 2. ผูท่ีจะใชอํานาจในการปกครองประเทศจะตองไดรับความเห็น
ชอบจากประชาชนสวนใหญ 

3.  การใชอํานาจของผูปกครองประเทศ  จะตองเพ่ือเปนการคุม
ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชนของประชาชน 
 4.     การใชอํานาจของผูปกครองตองสามารถควบคุมและตรวจสอบได 

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกลาวก็คือหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายหรือท่ีเรียกวา  “นิติรัฐ” หลักนิติรัฐน้ีหมายความวา
ประชาชนจะไมถูกละเมิดจากการใชอํานาจของรัฐของหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐโดยขาดความยุติธรรม  เพราะรัฐหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจทางปกครองตามกฎหมายแตจะใชอํานาจ
เกินเลยจากที่กฎหมายใหอํานาจไวไมได  ประชาชนมีสิทธิที่จะเรียกรอง
และขอความเปนธรรมได 
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หนาที่หลักของรัฐหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในระบอบระชาธิป
ไตยคือ  “การบริการสาธารณะ”  ท่ีจัดทําเพ่ือสนองความตองการของ
ประชาชนโดยสวนรวม และการบริการสาธารณะน้ีโดยสภาพแลวไมอาจ
ทําใหบรรลุผลสําเร็จได  หากปราศจากการใชอํานาจของรัฐของหนวยงาน
ของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐเขาแทรกแซงรัฐ หนวยงานของรัฐ และเจา
หนาท่ีของรัฐ  มีหนาท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมาย  เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในการ  “บริการสาธารณะ”  ใหบรรลุผลสําเร็จได  ดังน้ัน
กฎหมายจึงตองใหอํานาจรัฐหนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐไว
ดวย  กฎหมายดังกลาวน้ีเรียกวา “กฎหมายมหาชน” 
 การที่รัฐหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที ่  และ
อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  รัฐหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐอาจจะใชอํานาจตามกฎหมายน้ันทําใหเกิดความเสียหายตอสถาน
ภาพของสิทธิหรือหนาที่ของประชาชนได  ฉะน้ันจึงตองมีการควบคุมการ
ใชอํานาจของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐดวย 
 กระบวนการควบคุมการใชอํานาจของรัฐของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐนี้  เรียกวา  “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน”  ซึ่งหมาย
ความวากระบวนการนํากฎหมายมหาชนมาใช   เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม
และเหมาะสมเนื่องจากกรณีพิพาทระหวางรัฐหนวยงานของรัฐหรือเจา
หนาท่ีของรัฐ กับประชาชนเปนกรณีพิพาททางปกครอง มีลักษณะแตก
ตางไปจากรณีพิพาททางแพง  และไมใชกรณีพิพาททางอาญาแตเปน
กรณีพิพาทที่มีลักษณะพิเศษ    เรียกวากรณีพิพาททางปกครอง     เพราะ 
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เปนการขัดแยงระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของ 
รัฐ  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายใหอํานาจไว  แตการใชอํานาจของรัฐ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐน้ันอาจทําใหสถานภาพทางสิทธิหรือหนาท่ี  หรือเกิด
ความเสียหายอ่ืนของบุคคลได 
 ฉะน้ันเพ่ือเปนการควบคุมการใชอํานาจของรัฐหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐใหอยูในกรอบของความพอดี  จึงตองมีกระบวนการควบคุม การใช
อํานาจของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ  เรียกวา  “นิติวิธีทางกฎหมาย
มหาชน”  ซึ่งจะแยกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 
ลักษณะท่ีหน่ึง  การควบคุมโดยองคกรภายในของรัฐ  หรือของ            
ฝายบริหารเอง  เชน 

- การรองทุกข 
- การอุทธรณ 

ลักษณะที่สอง   การควบคุมโดยองคกรภายนอกของฝายบริหาร     เชน 
- การควบคุมโดยทางการเมอืง 
- การควบคุมโดยองคกรพิเศษ 
- การควบคุมโดยศาล  ซ่ึงอาจเปนศาลเด่ียว
หรือศาลคู  แลวแตระบบของศาล 

สรุป   กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีมอบอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
การปกครองและการบริการสาธารณะใหแกรัฐหนวยงานของรัฐและเจา
หนาท่ีของรัฐ  และวางหลักเกณฑในการควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจหนาท่ีน้ัน หมายถึง  กฎหมายท่ีบัญญัติถึง    ความสัมพันธระหวาง 
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รัฐกับเอกชน   หรือระหวางเจาหนาท่ีของรัฐ   หรือผูใชอํานาจของรัฐกับ 
เอกชน  หรือระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน  ในฐานะที่ฝายหนึ่งเปนฝาย
ปกครองเปนผูมีอํานาจปกครองตามกฎหมายและอีกฝายหน่ึงเปนผูอยูใต
อํานาจปกครอง  และรวมถึงความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับเจา
หนาท่ีของรัฐ  หรือระหวางเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเอง  ในฐานะท่ีฝายหน่ึง
มีอํานาจเหนืออีกฝายหน่ึง  ตามกฎหมาย  และเมื่อเกิดกรณีพิพาททาง
กฎหมายมหาชนจะตองใชนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนดวย 
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พ
ระเบียบบริห

พระรา

วิธีปฏิบ

ความรับผ

ระเบีย
วาดวยหล
ความรับผ

 

ภาคผนวก 

 

ระราชบัญญัติ 
ารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 
พรอมดวย 

ชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
 

พระราชบัญญัต ิ
ัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 

 
พระราชบัญญัต ิ
ิดทางละเมิดของเจาหนาที ่
พ.ศ. 2539 
และ 

บสํานักนายกรัฐมนตรี 
กัเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ 
ิดทางละเมิดของเจาหนาที ่
พ.ศ.  2539 
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ราชโ
 
การแ
 
แนะน
 
บริหา
 
ประก
 
 
กันยา

ธันวา
พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534 
…………………… 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว  ณ  วันท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ.  2534 
เปนปที่  46  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม
องการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราช

ผนดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํา
าํและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปน้ี 
มาตรา 1   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบ 
รราชการแผนดิน พ.ศ.  2534” 
มาตรา 2   พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน 

าศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3    ใหยกเลิก 
 (1) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่  29  
ยน  พ.ศ. 2515 

(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  310  ลงวันที ่  13    
คม  พ.ศ. 2515 
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(3)  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ 
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่ 23  กันยายน  พ.ศ.  2515  พ.ศ. 2517 

(4) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2515  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2517 

(5) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2515  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 
2517 

(6) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2514  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 
2519 

(7) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 22  ลงวันที ่  8  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520 

(8) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่ 29  กันยายน  พ.ศ.  2515  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 
2522 

(9) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  
ฉบับท่ี  48  เร่ือง  แกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  218  ลง
วันท่ี  29  กันยายน  พ.ศ. 2515  ลงวันที ่ 28  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534 
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 มาตรา 4  ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ดังน้ี 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 มาตรา 5  การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้  ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานของสวนราชการนั้น ๆ ไวดวย 
 การบรรจุและการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาท่ีราชการ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 มาตรา 6  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



162 

สวนท่ี 1 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

 
 มาตรา 7  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง  ดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง  หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง  ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม  หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะ

เปนกรม  ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 
 สวนราชการตาม  (1)  (2)  (3)  และ (4)  มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 มาตรา 8  การจัดต้ังหรือยุบสวนราชการตามมาตรา  7  ใหตรา
เปนพระราชบัญญัติ 
 การจัดต้ังทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงให
ระบุไวในพระราชบัญญัติดวย 
 การจัดต้ังกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปน
กรม  ซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  ใหระบุการ
ไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 
 การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  กรม  
หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม      ใหตราเปนพระ 
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ราชกฤษฎีกา    และใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในพระ 
ราชกฤษฎกีาดวย 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบ
ประมาณรวมกันเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแบงสวนราชการ
ภายในและในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการตามวรรคส่ี  
ในการเสนอความเห็นดังกลาว  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนจัดอัตรากําลัง   และสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหสอด
คลองเสนอไปในคราวเดียวกัน  แตถาเปนการแบงสวนราชการภายในของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัย  ใหสํานักงบประมาณเปน
ผูเสนอความเห็นและจัดสรรเงินงบประมาณตอคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด  1 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

 มาตรา 9  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปน
ไปตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
 ในสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง  ทบวง  กรม  มีฐานะเปนกรม 
 สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดใหมีสวนราชการเปนการภายในข้ึน
ตรงตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ  เรงรัด 
และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐ
มนตรีกําหนดหรืออนุมัติ    เพ่ือการน้ีนายกรัฐมนตรีจะส่ังใหกรมหรือสวน 
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ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัด 
ทําก็ได 
 มาตรา 10  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย  วาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราช
การและกําหนดนโยบายของสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบาย
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักนากยกรัฐมนตรี  และจะใหมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  หรือมีท้ังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
 ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ
มนตรีหรือมีท้ังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
การส่ังและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ใหเปนไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ในระหวางท่ีคณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานไปจน
กวาจะตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม  เพราะนายกรัฐมนตรีตาย  ขาดคุณสมบัติ  
หรือตองคําพิพากษาใหจําคุก  ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐ
มนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี  ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหคณะรัฐ
มนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
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 มาตรา 11  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ี 
ดังน้ี 

(1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดิน     เพื่อ 
การนี้จะสั่งใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  และสวนราชการซึ่ง
มีหนาท่ีควบคุมราชการสวนทองถ่ิน  ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ 
ท่ีขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจส่ังสอบสวนขอ
เท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิ
ภาค  และราชการสวนทองถ่ิน 
  (2) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราช
การของกระทรวง  หรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 
  (3)   บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซ่ึง 
สังกัดกระทรวง  ทบวง กรม และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เปนกรม 
  (4)  สั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมหน่ึง  
มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือน
ทางสงักัดเดิมหรือไมก็ได  ในกรณีท่ีใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัด
เดิม  ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ  และขั้นที่ไมสูงกวา
เดิม 
  (5)  แตงต้ังขาราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมหน่ึง  
ไปดํารงตําแหนงของอีกกระทรวง  ทบวง  กรมหน่ึง   โดยใหไดรับเงินเดือน 
 



166 

จากกระทรวง   ทบวง  กรมเดิม  ในกรณีเชนวาน้ีใหขาราชการซ่ึงไดรับแตง 
ต้ังมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งตนมา
ดํารงตําแหนงน้ันทุกประการ  แตถาเปนการแตงต้ังขาราชการต้ังแต
ตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป  ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  (6)  แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา  ท่ีปรึกษา  
หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติ
ราชการใด   และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือคาตอบแทนใหแกผูซ่ึงไดรับ
แตงต้ัง 
  (7)   แตงต้ังขาราชการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานัก  
นายกรัฐมนตรี 
  (8)  วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระ
ราชบัญญัติน้ี  หรือกฎหมายอ่ืน 
  (9)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม  (8)  เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหใช
บังคับได 
 มาตรา 12 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสวนราช
การท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  แตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐ
มนตรี  หรือทบวง  นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี  หรือ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได 
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 มาตรา 13  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียว 
กับราชการทางการเมือง  มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขา
ราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  
และใหมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองและรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายบริหาร   เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการและจะใหมีผู
ชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝาย
การเมืองเปนขาราชการการเมือง  และใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายบริหาร  และผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปนขาราชการพลเรือน
สําคัญ 
 มาตรา 14 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
ราชการของคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  และราชการในพระองค  มีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีและใหมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปน
ผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ  และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และผู
ชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 มาตรา 15  ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวย
การสํานักงบประมาณเลขาธิการสภาความม่ังคงแหงชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎกีา        เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   
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เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ    และ 
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูบังคับบัญชา  ขาราชการ
สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงบประมาณ  สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  สํานักงานคณะกรรมการขา
ราชการพลเรือน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ  และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
 ใหผูอํานวยการและเลขาธิการ รองผูอํานวยการและรอง
เลขาธิการ  และผูชวยผูอํานวยการและผูชวยเลขาธิการเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ 
 ความในมาตรา 15  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 แหง  
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2535  ดังตอไปน้ี 
 “มาตรา 15  ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวย
การสํานักงบประมาณ  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเลขาธิการคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการสํานักขาวกรอง
แหงชาติ  สํานักงบประมาณ  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  สํานัก
งานคณะกรรมการกฤษฎกีา  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       และสํานักงานคณะ 
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กรรมการสงเสริมการลงทุน     และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรง 
ตอนายกรัฐมนตรี 
 ใหผูอํานวยการและเลขาธิการ  รองผูอํานวยการและรอง
เลขาธิการ  และผูชวยผูอํานวยการและผูชวยเลขาธิการเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ” 
 ความในมาตรา 15  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนอีกครั้งหนึ่งโดยมาตรา 
3  แหง  พ.ร.บ.ฯ  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2536 ดังตอไปน้ี 
 “มาตรา 15  ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวย
การสํานักงบประมาณ  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎกีาเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  และเลขาธิการคณะกรรมการสง
เสริมการลงทุน  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาติ  
สํานักงบประมาณ  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  สํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  สํานัก
งานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครง
การอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
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 ใหผูอํานวยการและเลขาธิการ        รองผูอํานวยการและรอง 
เลขาธิการ  และผูชวยผูอํานวยการและผูชวยเลขาธิการเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ” 
 มาตรา 16  สํานักนายกรัฐมนตรี  นอกจากมีนายกรัฐมนตรี  รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ใหมีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
  (1)   รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐ 
มนตรี  กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนากยกรัฐ
มนตรี  และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของ
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมตรีใหเปนไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนด  รวมท้ังกํากับ  เรงรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2)   เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการใน 
สํานักนายกรัฐมนตรี  รองจากนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรียกเวนขาราชการของสวนราชการซ่ึงหัว
หนาสวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
  (3) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง  
ใหมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผู
ชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
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 ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และ
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และให
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผูดํารง
ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มี
อํานาจหนาท่ีตามปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา 17  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะ
รัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายก
รัฐมนตรีโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี  ใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี  ยกเวนราชการของสวน
ราชการซ่ึงกฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐ
มนตรี 
 ในกรณีที่สํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสม
ควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวงตามมาตรา 25  วรรคสาม  จะใหสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 
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หมวด 2 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

 มาตรา 18  ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง  ดังน้ี 
(1) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3) กรม  หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  เวนแตบาง
กระทรวงเห็นวาไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราช
การต้ังข้ึนเปนกรมก็ได 

 ใหสวนราชการตาม (2)   และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตาม 
(3)  มีฐานะเปนกรม 
 กระทรวงใดมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการเพ่ือทําหนาท่ีจัด
ทํานโยบายและแผน  กํากับ  เรงรัด  และติดตามนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงจะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะ
รัฐมนตรีเพ่ือใหมีสํานักนโยบายและแผนเปนสวนราชการภายใน  ข้ึนตรง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได 
 มาตรา 19  การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึง ๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  สวนการจัด
ระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับการทหาร  ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการน้ัน 
 กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 



173 

 มาตรา 20  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 11    กระทรวงหนึ่งม ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และกําหนด
นโยบายของกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรือ
อนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง  และจะใหมีรัฐ
มนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  การส่ังหรือการปฏิบัติ
ราชการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมแตมิไดสังกัดกระทรวง  รัฐมนตรีวา
การกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการ
แทนก็ได 
 มาตรา  21   กระทรวง  นอกจากมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงและ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  ใหมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีดัง
น้ี 
  (1)    รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง    
กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  และลําดับ
ความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการใน
กระทรวงใหเปนไปตามนโยบายท่ีรัฐมมนตรีกําหนดรวมท้ังกํากับ  เรงรัด  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 
  (2)    เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการใน 
กระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
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  (3)    เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัด 
กระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระ 
ทรวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง  ใหมีรอง
ปลัดกระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ  และจะใหมีผูชวยปลัด
กระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวง  หรือมีท้ัง
รองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง ใหรองปลัดกระทรวงหรือผูชวย
ปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากปลัดกระทรวง 
 ใหรองปลัดกระทรวง  ผูชวยปลัดกระทรวง  และผูดํารงตําแหนงท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืน  ในสํานักงานปลัดกระทรวง  มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัด
กระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา 22  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
ราชการทางการเมือง  มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการเมืองเปนผู
บังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง  และจะใหมีผูชวย
เลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเปนขาราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผู
ชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 
 มาตรา 23  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราช
การประจําท่ัวไปของกระทรวง  และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดให 
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เปนหนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ   รวมท้ังกํากับ 
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตาม
นโยบายแนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยูสังกัดและยังไมสมควรจัดตั้งสํานัก
งานปลัดทบวงตามมาตรา  25  วรรคสาม   จะใหสํานักงานปลัดกระทรวง
ทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 
 มาตรา  24   การจัดระเบียบราชการในทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทา
กระทรวงใหอนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซ่ึงบัญญัติไว
ในมาตรา 18  ถึงมาตรา  23 
 

หมวด  3 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

 มาตรา 25  ราชการสวนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม
เหมาะสมที่จะจัดต้ังเปนกระทรวง  หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง
จะจัดต้ังเปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง  เพื่อใหมีรัฐ
มนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของทบวงก็ได  และใหจัดระเบียบราชการในทบวงดังน้ี 

(1) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2) สํานักงานปลัดทบวง 
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(3) กรม  หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  เวนแตบาง 
ทบวงซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
 ใหสวนราชการตาม  (2)  และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนตาม 
(3)  มีฐานะเปนกรม 
 ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัด  
และปริมาณและคุณภาพของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดตั้งสํานัก
งานปลัดทบวง  จะใหสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 
 มาตรา 26  การจัดระเบียบราชการในทบวงหน่ึง ๆ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  สวนการจัดระเบียบ
ราชการในทบวงมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
 ทบวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับ
ปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
 มาตรา  27  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา  11  ทบวงหนึ่งมีรัฐ
มนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และกําหนดนโยบายของ
ทบวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ  และรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง  และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการ
ทบวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวาการทบวง  การส่ังหรือการปฏิบัติราช
การของรัฐมนตรีชวยวาการทบวงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการทบวง
มอบหมาย 
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 ในกรณีท่ีเปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง     ให 
รัฐมนตรีวาการทบวงปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรี  
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง  แลวแตกรณี 
 มาตรา 28  ทบวง  นอกจากมีรัฐมนตรีวาการทบวงและรัฐมนตรี
ชวยวาการทบวง  ใหมีปลัดทบวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
  (1)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง  กําหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง  และลําดับความสําคัญ
ของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในทบวงใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด  รวมท้ังกํากับ  เรงรัด  ติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวง 
  (2)    เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการใน 
ทบวงรองจากรัฐมนตรี 
  (3)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวง
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหน่ึง  ใหมีรองปลัด
ทบวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ  และจะใหมีผูชวยปลัดทบวงเปนผู
ชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวง  หรือมีท้ังรองปลัด
ทบวงและผูชวยปลัดทบวง  ใหรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวงเปนผู
บังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัด
ทบวง 
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 ใหรองปลัดทบวง    ผูชวยปลัดทบวง    และผูดํารงตําแหนงท่ีเรียก 
ช่ืออยางอ่ืนในสํานักงานปลัดทบวง  มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดทบวง
กําหนดหรือมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับหรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถากฎหมาย  
ระเบียบขอบังคับ  หรือคําส่ังน้ัน  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได
กลาวถึงอํานาจของปลัดทบวงไวใหปลัดทบวงมีอํานาจดังเชนปลัด
กระทรวง 
 ในกรณีท่ีใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวง  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือปลัดกระทรวงทําหนาท่ีปลัดทบวง 
 มาตรา 29  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
ราชการทางการเมือง  มีเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก
งานเลขานุการรัฐมนตรีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการทบวง  และจะใหมีผูชวย
เลขานุการรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนขาราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผู
ชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 
 มาตรา 30  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการ
ประจําท่ัวไปของทบวง  และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปน
หนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ   รวมทั้งกํากับและเรง
รัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบายแนว
ทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 
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หมวด  4 
การจัดระเบียบราชการในกรม 

 มาตรา 31  กรมซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง  หรือทบวง  อาจแบงสวนราชการดังน้ี 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง  เวนแตบาง

กรมเห็นวาไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการต้ังข้ึนเปนกองก็ได 
 กรมใดมีความจําเปน  จะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการ
อ่ืนนอกจาก (1)  หรือ (2)  ก็ได 
 สําหรับกรมตํารวจและสํานักงานอัยการสูงสุด  จะแบงสวนราช
การใหเหมาะสมกับราชการของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได 
 มาตรา 32  กรมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการสวนใดสวนหน่ึง
ของกระทรวงหรือทบวงตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการ
ของกรม  หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของกรมน้ัน 
 กรมมีอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกรมใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ  การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรือ
อนุมัติและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 
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 ในกรมหน่ึงจะใหมีรองอธิบดีหรือผูชวยอธิบดี   หรือมีท้ังรองอธิบดี 
และผูชวยอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวย
อธิบดีปฏิบัติราชการก็ได 
 รองอธิบดี  ผูชวยอธิบดี  หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนใน
กรมมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา 33  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราช
การท่ัวไปของกรม  และราชการท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวน
ราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 
 สวนราชการตามมาตรา 31  วรรคหน่ึง  (2)  และสวนราชการตาม
มาตรา  31  วรรคสอง  ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ี
ของสวนราชการน้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนากองหรือหัว
หนาสวนราชการตามมาตรา 31  วรรคสอง  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 34  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ  จะตราพระราช
กฤษฎกีาแบงทองท่ีออกเปนเขตเพ่ือใหมีหัวหนาสวนราชการประจําเขต
แลวแตจะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได 
 หัวหนาสวนราชการประจําเขตมีอํานาจหนาท่ีเปนผูรับนโยบาย
และคําสั่งจากกระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติงานทางวิชาการ  และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการประจําสํานักงานเขตซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  
กรมนั้น 
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 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครอง 
บังคับบัญชาของตํารวจและอัยการซ่ึงไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 
 มาตรา 35  กระทรวง  ทบวง  หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณ
ของงานสมควรมีผูตรวจราชการของกระทรวง  ทบวง  หรือกรมน้ัน  ก็ให
กระทําได 
 ผูตรวจราชการของกระทรวง  ทบวง  หรือกรม  มีอํานาจหนาท่ี
ตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการอันเก่ียวกับกระทรวง  ทบวง  หรือกรม
น้ันใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับของกระทรวง  ทบวง  
หรือกรม  หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
 มาตรา 36  สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม
จะมีเลขาธิการ  ผูอํานวยการ  หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงเทียบเทา
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ันใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด
และจะใหมีรองเลขาธิการ   รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนง
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  หรือผูชวยเลขาธิการ  ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนง
ผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  หรือมีทั้งรองเลขาธิการ  และผูชวย
เลขาธิการหรือท้ังรองผูอํานวยการ  และผูชวยผูอํานวยการ    หรือท้ัง
ตําแหนงรองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  เปนผู
บังคับบัญชาขาราชการ  และชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 
 มาตรา 37  ใหนําความในมาตรา  31  มาตรา  32  มาตรา  33  
มาตรา 34  และมาตรา 35  มาใชบังคับแกสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรมโดยอนุโลม 
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หมวด  5 
การปฏิบัติราชการแทน 

 มาตรา 38  อํานาจในการส่ัง  การอนุญาต การอนุมัติ  การ
ปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน  ท่ีผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใด  หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง
น้ัน  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจ
ไวเปนอยางอ่ืน  หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงน้ัน
อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได  ดังตอไปน้ี 
  (1)  นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวง  ปลัดกระทรวง  อธบิดี  หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึง
ดํารงตําแหนงเทียบเทาหรือผูวาราชการจังหวัด 
  (3) รัฐมนตรีวาการทบวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวย
วาการทบวง  ปลัดทบวง  อธบิดี  หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงดํารงตําแหนง
เทียบเทา  หรือผูวาราชการจังหวัด 
  (4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  อธบิดี  หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา  หรือผูวาราชการจังหวัด 
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  (5)   ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง    
ผูชวยปลัดกระทรวง  อธบิดี  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราช
การจังหวัด 
  (6)  ปลัดทบวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดทบวง  ผูชวย
ปลัดทบวง  อธบิดี  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  หรือผูวาราชการจังหวัด 
  (7)   อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจ 
ใหรองอธบิดี  ผูชวยอธิบดี  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากอง  หัวหนาสวน
ราชการตามมาตรา  31  วรรคสอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  หรือผู
วาราชการจังหวัด 
  (8)  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากอง  หัวหนาสวนราชการ
ตามมาตรา  31  วรรคสอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  อาจมอบ
อํานาจใหขาราชการในกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองหรือสวน
ราชการตามมาตรา 31  วรรคสอง  ไดตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
  (9)    ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราช 
การจังหวัด  ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด  นายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ  
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 
  (10)  นายอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ  หรือหัว
หนาสวนราชการประจําอําเภอ 
  (11)  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภออาจมอบ
อํานาจใหปลัดอําเภอ  หรือหัวหนาสวนราชการประจําก่ิงอําเภอ 
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  (12)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจ 
ใหหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ  หรือหัวหนาสวนราชการประจําก่ิง
อําเภอ 
  (13)  ผูดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจาก  (1)  ถึง  (12)  อาจ
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนไดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 การมอบอํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  
หรือปลัดทบวงในฐานะหัวหนาสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐ
มนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวง  หรือการมอบ
อํานาจของหัวหนาสวนสวนราชการซ่ึงข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา  15  ใหนําความใน  (7)  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การมอบอํานาจตามมาตราน้ีใหทําเปนหนังสือ 
 คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
หรือกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบ
อํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงตองปฏิบัติก็ได 
 มาตรา 39  เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา  38  โดยชอบแลว 
ผูรับมอบอํานาจหนาท่ีตองรับมอบอํานาจน้ัน  และจะมอบอํานาจน้ันให
แกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได  เวนแตกรณีการมอบอํานาจใหแกผูวา
ราชการจังหวัดตามมาตรา  38  (2) (3)  (4)  (5)  (6)  หรือ  (7)  ผูวาราช
การจังหวัดจะมอบอํานาจน้ันตอไปตามมาตรา  38 (9)  ก็ได 
 ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหน่ึงใหแกรอง
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัด
แจงใหผูมอบอํานาจช้ันตนทราบ  สวนการมอบอํานาจใหแกบุคคลอ่ืนนอก 
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จากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดตอ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจช้ันตนแลว 
 มาตรา 40  ในการมอบอํานาจตามมาตรา  38 (4)  ถึง  (11)  ให
ผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความรวด
เร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 
 เม่ือไดมอบอํานาจแลว  ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับติดตามผล
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ  และใหมีอํานาจแนะนําและแกไข
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 
 

หมวด  6 
การรักษาราชการแทน 

 มาตรา 41  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได  ให
รองนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลาย
คน  ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผู
รักษาราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี  หรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได  ใหคณะรับมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคน
หน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 
 มาตรา 42 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได      ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผู 
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รักษาราชการแทน  ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหลายคน  ใหคณะรัฐ 
มนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษา
ราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใด
คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 
 ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกรัฐมนตรีวาการทบวงดวย
โดยอนุโลม 
 มาตรา 43  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตร ี 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษา
ราชการแทน  ถามีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษา
ราชการแทน  ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี  ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแตงต้ังขาราชการในกระทรวงคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 
 ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
ทบวงดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา 44  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง  หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน  
ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน  ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐ
มนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงต้ังรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึง
เปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี 
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หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงต้ังขาราชการในกระทรวงซ่ึงดํารง 
ตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง  หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ปลัดกระทรวงจะแตงต้ังขาราชการในกระทรวงซ่ึงดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
ก็ได 
 มาตรา 45  ใหนําความในมาตรา  44  มาใชบังคับแกกรณีที่ไมมี
ผูดํารงตําแหนงปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา 24  หรือมาตรา  
28  ดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา 46  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี  หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได  ใหรองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน  ถามรีองอธบิดี
หลายคน  ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังรองอธิบดีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราช
การแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได  ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังขาราชการในกรมซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทา
รองอธิบดี  หรือขาราชการต้ังแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป
คนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานัก
นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือความเหมาะ
สมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมน้ัน  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงจะแตงต้ังขาราชการคนใดคนหน่ึงซ่ึงดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวารองอธิบดีหรือเทียบเทา  เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 
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 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบด ี  หรือมีแตไมอาจปฏิบัต ิ
ราชการไดอธิบดีจะแตงต้ังขาราชการในกรมซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทารอง
อธบิดี  หรือขาราชการต้ังแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผู
รักษาราชการแทนก็ได 
 ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีท่ีไมมีผู
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  
หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดี  ใน
สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา 47  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตาม
มาตรา  33  วรรคหน่ึง  หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา  33  วรรคสอง  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหอธิบดีแตงต้ังขาราชการในกรมคน
หน่ึง  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนากองหรือเทียบเทา  เปนผูรักษาราช
การแทน 
 ใหนําความในมาตราน้ีมาใชบังคับแกสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนและมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา 48  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติ
น้ีมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารง
ตําแหนงน้ัน มอบหมายหรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราช
การแทนใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงมอบ
หมายหรือมอบอํานาจ 
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 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ 
หรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด  ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราช
การแทนมีอํานาจหนาท่ีเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผู
ดํารงตําแหนงน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย
แลวแตกรณี 
 มาตรา 49  การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม
กระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง  
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาอธิบดี  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงต้ังขาราชการอ่ืน
เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
 ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง  ใหผู
ดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแต
เวลาท่ีผูไดรับแตงต้ังตามวรรคหน่ึงเขารับหนาท่ี 
 มาตรา 50  ความในหมวดน้ีมิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวง
ท่ีเก่ียวกับทหาร 
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สวนท่ี  2 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

 มาตรา 51  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค  ดังน้ี 
(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

 
หมวด  1 
จังหวัด 

 มาตรา 52  ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะ
เปนนิติบุคคล 
 การต้ัง  ยุบ  และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  ใหตราเปนพระราช
บัญญัติ 
 มาตรา 53 ในจังหวัดหน่ึงใหมีคณะกรรมการจังหวัดทําหนาท่ีเปน
ท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัด
น้ัน  และใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  กับปฏิบัติหนา
ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 คณะกรรมการจังหวัดประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน  รองผูวาราชการจังหวัดหน่ึงคนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบ
หมาย  ปลัดจังหวัด  อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด  
รองผูบังคับการตํารวจซ่ึงทําหนาท่ีหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด  หรือผูกํากับ
การตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณี       และหัวหนาสวนราชการประจํา 
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จังหวัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจํา 
อยูในจังหวัดกระทรวงหรือทบวงละหน่ึงคนเปนกรรมการจังหวัด  และหัว
หนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการจังหวัดและเลขานุการ 
 ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซ่ึงกรม
ตาง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงน้ันสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหน่ึงคน
ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดหน่ึงคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรรมการจังหวัด 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง  เม่ือผูวาราชการจังหวัดเห็นสม
ควรจะแตงต้ังใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในราช
การสวนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเปนกรรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะ
การปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหน่ึงก็ได 
 มาตรา 54  ในจังหวัดหน่ึง  ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหน่ึงเปนผู
รับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  คณะรัฐ
มนตรีกระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับทองท่ีและ
ประชาชนและเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร  ซึ่ง
ปฏิบัติหนาท่ีในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด  และรับผิดชอบในราช
การจังหวัดและอําเภอ  และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด  หรือผูชวยผูวา
ราชการจังหวัด  หรือท้ังรองผูวาราชการจังหวัดและผูชวยผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 
 รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับ
บัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด  และรับผิดชอบใน
ราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด 
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 ผูวาราชการจังหวัด   รองผูวาราชการจังหวัด     และผูชวยผูวา- 
ราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา 55  ในจังหวัดหน่ึง  นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปน
หัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบงานบริหารราช
การของจังหวัดดังกลาวในมาตรา  54  ใหมีปลัดจังหวัดและหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดซ่ึงประทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ สงมาประจําทําหนา
ท่ีเปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด  และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราช
การฝายบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมนั้นในจังหวัด
น้ัน 
 มาตรา 56  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด   
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษา
ราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด  หรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการไดใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน   
ถาไมมีผูดํารงตําแหนงผูชวยผูวาราชการจังหวัด  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการไดใหปลัดจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองผูวาราชการ
จังหวัด  ผูชวยผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดหลายคน  ใหปลัด
กระทรวงแตงต้ังรองผูวาราชการจังหวัด  ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  หรือ
ปลัดจังหวัดคนใดคนหน่ึง แลวแตกรณี  เปนผูรักษาราชการแทน   ถาไมมี
ท้ังผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด  ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  และ
ปลัดจังหวัด  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดซ่ึงมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผู
รักษาราชการแทน 
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 มาตรา 57  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 

(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  
กรม  มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู
ตรวจราชการกระทรวงในเม่ือไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือ
คําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

(4) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิ
ภาคของขาราชการซ่ึงประจําอยูในจังหวัดน้ัน  ยกเวนขาราชการทหาร  ขา
ราชการฝายตุลาการ  ขาราชการฝายอัยการ  ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย  ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู  
ใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  หรือคําส่ัง
ของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการส่ังการของ
นายกรัฐมนตรีหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดท่ีขัดตอ
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติ
ของคณะรัฐมนตรี  หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไวช่ัวคราวแลวราย
งานกระทรวง  ทบวง  กรม  ท่ีเก่ียวของ 

(5)  ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร  ขาราช
การฝายตุลาการ   ขาราชการฝายอัยการ     ขาราชการพลเรือนใน 
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มหาวิทยาลัย  ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และขาราชการครู 
ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค    ในการ
พัฒนาจังหวัดหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

(6) เสนองบประมาณตอกระทรวงท่ีเก่ียวของตามโครง
การหรือแผนพัฒนาจังหวัด  และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินใน
จังหวัดตามกฎหมาย 

(8) กํากับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานองคการของ 
รัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในการน้ีใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(9) บรรจุ    แตงต้ัง    ใหบําเหน็จ   และลงโทษขาราชการ
สวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย  และตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง  
หรืออธบิดีมอบหมาย  
 มาตรา 58  การยกเวน  จํากัด  หรือตัดทอน  อํานาจหนาท่ีของผู
วาราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด  หรือใหขาราชการของ
สวนราชการใดมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการสวนภูมิภาคเชนเดียว
กับผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชบัญญัติ 
 มาตรา 59  ใหนําความในมาตรา 48  และมาตรา 49  มาใช
บังคับแกผูรักษาราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
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 มาตรา 60  ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังน้ี 
(1) สํานักงานจังหวัด  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและ

การวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น  มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก
งานจังหวัด 

(2) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดจัดต้ังข้ึน  มี
หนาท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง  ทบวง  กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราช
การประจําจังหวัดน้ัน ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 

หมวด 2 
อําเภอ 

 มาตรา 61   ในจังหวัดหน่ึงใหมีหนวยราชการบริหารรองจาก
จังหวัดเรียกวา  อําเภอ 
 การต้ัง  ยุบ  และเปลี่ยนเขตอําเภอ  ใหตราเปนพระราชกฤษฎกีา 
 มาตรา 62  ในอําเภอหน่ึง  มีนายอําเภอคนหน่ึงเปนหัวหนาปก
ครองบังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหาร
ราชการของอําเภอ 
 นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 บรรดาอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือ
นายอําเภอซ่ึงกฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยูให
โอนไปเปนอํานาจและหนาท่ีของนายอําเภอ 
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 มาตรา 63     ในอําเภอหน่ึง  นอกจากจะมีนายอาํเภอเปนผูปก- 
ครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกลาวในมาตรา 62  ใหมีปลัดอําเภอ
และหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ  สง
มาประจําใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ  และมีอํานาจบังคับ
บัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม
น้ันในอําเภอน้ัน 

มาตรา 64  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราช
การจังหวัดแตงต้ังปลัดอําเภอ  หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ  แตไมอาจปฏิบัติราชการได  ให
นายอําเภอแตงต้ังปลัดอําเภอ  หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงต้ังผูรักษา
ราชการแทนไวตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนา
สวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน 
 มาตรา 65  นายอําเภอมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการถากฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน
เปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะใหเปนหนาท่ีของนายอําเภอท่ีจะตองรักษา
การใหเปนไปตามกฎหมายน้ันดวย 
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(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง   
กรม  มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผูวา
ราชการจังหวัด  และผูมีหนาท่ีตรวจการอ่ืนท่ีซ่ึงคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐ
มนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  ในเมื่อ
ไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  
กรม  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

(4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินในอําเภอ
ตามกฎหมาย 
 มาตรา 66  ใหแบงสวนราชการของอําเภอดังน้ี 

(1) สํานักงานอําเภอ  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
อําเภอน้ัน ๆ มีนายอําเภอเปนผูปกครองบังบังบัญชาขาราชการและรับผิด
ชอบ 

(2) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดต้ังข้ึนใน
อําเภอน้ัน  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง  ทบวง  กรมนั้น ๆ มีหัว
หนาสวนราชการประจําอําเภอน้ัน ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิด
ชอบ 
 มาตรา 67  ใหนําความในมาตรา 48  และมาตรา 49  มาใช
บังคับแกผูรักษาราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
 มาตรา 68  การจัดการปกครองอําเภอ  นอกจากท่ีไดบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองท่ี 



198 

สวนท่ี 3 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 มาตรา 69  ทองถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปก
ครองทองถ่ินใหจัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถ่ิน 
 มาตรา 70  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ดังน้ี 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) สุขาภิบาล 
(4) ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

 มาตรา 71   การจัดระเบียบการปกครององคการบริหารสวน
จังหวัด  เทศบาล  สุขาภิบาล  และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

บทเฉพาะกาล 
 มาตรา 72  คําวา  “ทบวงการเมือง”  ตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยูกอน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหหมายความถึงกระทรวง  ทบวง  กรม  
ตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหหมายความถึงกระทรวง  ทบวง  กรม  
ตามพระราชบัญญัติน้ีแลวแตกรณี 
 มาตรา 73  พระราชกฤษฎกีา  และประกาศของคณะปฏิวัติเก่ียว
กับการจัดระเบียบราชการในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมท่ีไดตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจ 
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กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระ 
ราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระ
ราชบัญญัติน้ี  จนกวาจะมีพระราชกฤษฎกีาวาดวยการจัดระเบียบราชการ
ตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับแทน 
 มาตรา 74  พระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี  และกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมี
ฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมใดยังมิไดระบุอํานาจหนาท่ีไวตาม
มาตรา  8  วรรคส่ี  ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จส้ินภายในสองปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 75  บทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎ ขอบังคับ  ระเบียบ  
หรือคําส่ังใดอางถึงประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 218  ลงวันที ่ 29 
กันยายน  พ.ศ. 2515  หรืออางถึงบทบัญญัติแหงประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี  218  ลงวันที ่29  กันยายน  พ.ศ. 2515  ใหถือวาบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังน้ันอางถึงพระราชบัญญัติ  
หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีในบทมาตราท่ีมีนัยเชนเดียวกันแลว
แตกรณี 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     อานันท   ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 
      (108  ร.จ. 1  ตอนท่ี 156  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที ่4 กันยายน 
2534) 
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หมายเหต:ุ-     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี     คือ   
โดยท่ีเปนการจําเปนตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
ตาง ๆ ใหชัดเจนเพ่ือมิใหมีการปฏิบัติงานซํ้าซอนกันระหวางสวนราชการ
ตาง ๆ  และเพื่อใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนดไดและสมควรเพ่ิมบท
บัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจน
เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  และกําหนดอํานาจและหนา
ท่ีของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของขาราช
การซ่ึงปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมข้ึน  ประกอบกับประกาศ
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 218  ลงวันที ่  29  กันยายน  พ.ศ. 2515  ซึ่งเปน
กฎหมายหลักในการบริหารราชการแผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปน
เวลานานแลว  สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียว
กัน จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ.  2535 
เปนปที่  47  ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอ
ไปนี ้
 มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหาราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2535” 
 มาตรา 2    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 (ไดนําความใหมไปพิมพตอทายความเดิมไปแลว) 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     อานันท      ปนยารชุน 
          นายกรัฐมนตรี 

     (109  ร จ. 6  ตอนท่ี 21  ลงวันที ่ 14  มีนาคม  2535) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  
โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  (ฉบับท่ี  
2)  พ.ศ. 2535  ไดบัญญัติใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการ
จราจรทางบก  เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  ในการน้ี
สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช
การแผนดิน พ.ศ. 2534  เสียใหมเพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ. 2536 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2536 

เปนปที่  48  ในรัชกาลปจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของรัฐสภา   ดังตอไปน้ี 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2536” 
 มาตรา  2    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกความในมาตรา 15  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2535  และให
ใชความตอไปน้ีแทน 
 (ไดนําความใหมไปพิมพตอทายความเดิมไวแลว) 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     ชวน   หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตรี 
               (110 ร.จ. 1  ตอนท่ี 127  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที ่ 6 กันยายน 
2536) 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ  โดย
ท่ีเปนการสมควรกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ข้ึนตรงตอนายกรัฐ
มนตรีและโดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
พ.ศ. 2535  ซ่ึงไดใชบังคับแลวบัญญัติใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติเปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มี
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขา
ราชการในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และรับผิด
ชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  ในการน้ีตองแกไข
เพิ่มเติมมาตรา  15  แหง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2535  เพ่ือกําหนดใหหัวหนาสวนราชการท้ัง
สองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึน
ตรงตอนายกรัฐมนตรี  จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

-------------------------- 
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ให

 พระบาท
ราชโองการโปรดเ
 โดยท่ีสม
 จึงทรงพร
แนะนําและยินยอ
 มาตรา 
ราชการทางปกคร
 มาตรา 
แปดสิบวันนับแต
 มาตรา 
เปนไปตามท่ีกําห
กําหนดวิธีปฏิบัต
เกณฑท่ีประกันค
กวาหลักเกณฑท่ีก
 

พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 

---------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ไว  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ. 2539 
เปนปที่  51  ในรัชกาลปจจุบัน 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  มีพระบรม
กลาฯ  ใหประกาศวา 
ควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ะกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํา
มของรัฐสภาดังตอไปน้ี 
1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
อง  พ.ศ. 2539” 

2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอย
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
3  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ให
นดในพระราชบัญญัติน้ี  เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใด
ริาชการทางปกครองเร่ืองใดไวโดยเฉพาะและมีหลัก
วามเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่า
าํหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
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ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับขั้นตอน        และระยะเวลาอุทธรณหรือโต
แยงท่ีกําหนดในกฎหมาย 
 มาตรา 4  พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก 

(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีใน

งานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนิน

งานของเจาหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี  การบังคับคดี  และการวาง
ทรัพย 

(5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการ
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎกีา 

(6) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบาย  การตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารเรือเจาหนาท่ี

ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 

    การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัติน้ีมาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจาก
ท่ีกําหนดไว 
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ในวรรคหน่ึง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะ
กรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 มาตรา 5    ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”  หมายความวา การ
เตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง
หรือกฎและรวมถึงการดําเนินการใด ๆ   ในทางปกครองตามพระราช
บัญญัติน้ี 
  “การพิจารณาทางปกครอง”  หมายความวา  การเตรียม
การและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 
  “คําส่ังทางปกครอง”  หมายความวา 
  (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปน
การสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ  เปล่ียนแปลง  โดย
สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล
ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราวเชน  การส่ังการ  การอนุญาต  การ
อนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรอง  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  
การรับรอง   และการรับจดทะเบียนแตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (2)  การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  “กฎ”  หมายความวา  พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง  
ประกาศกระทรวง  ขอบัญญัติทองถ่ิน  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือบท
บัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป  โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณี
ใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
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“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท”  หมายความวา   คณะกรรมการท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายท่ีมีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ี
ขาดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 
  “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  บุคคล  คณะบุคคล  หรือ
นิติบุคคล  ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของ
รัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมาย  ไมวาจะเปนการจัด
ต้ังข้ึนในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม 
  “คูกรณี”  หมายความวา  ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ  
ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง  และผูซึ่งไดเขามา
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ันจะถูกกระทบ
กระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงและประกาศน้ัน  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว  ใหใชบังคับได 
 
หมวด  1 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
--------------------- 
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 มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา   “คณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”   ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงมหาดไทย     เลขาธิการคณะรัฐ 
มนตรี  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎกีา  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคน  แตไมเกินเกา
คนเปนกรรมการ 
  ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู
ทรงคุณวุฒ ิ  โดยแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร  รัฐ
ประศาสนศาสตร   รัฐศาสตร  สังคมศาสตร  หรือการบริหารราชการแผน
ดิน  แตผูน้ันตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีาแตงต้ังขาราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา 8 ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารง
ตําแหนงคราวละสามป    กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีก
ได 
 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงต้ัง
กรรมการใหม  ใหกรรมการน้ันปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะไดแตง
ต้ังกรรมการใหม 
 มาตรา 9 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8  
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหออกหรือเม่ือมีเหตุหน่ึงเหตุใดตามมาตรา 76 
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 มาตรา 10 ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาท่ีเปน 
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    
รับผิดชอบงานธุรการ   งานประชุม  การศึกษาหาขอมูลและกิจการตาง  ๆ  
ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 มาตรา 11 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจ
หนาท่ี  ดังตอไปน้ี 
  (1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนิน
งานของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้  ตามท่ีบุคคลดังกลาวรองขอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
  (3) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจง
หรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได 
  (4)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีาและการออก
กฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
เสนอคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละ
หน่ึงคร้ัง  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองใหเปน
ไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (6)  เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบ
หมาย 
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หมวด  2 
คําส่ังการปกครอง 
--------------------- 

 
สวนท่ี 1 
เจาหนาท่ี 

--------------------- 
 มาตรา 12  คําส่ังทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในเร่ืองน้ัน 
 มาตรา 13  เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครอง
ไมได  

(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี  คือเปนบุพการีหรือผูสืบสันดาน

ไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น
หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือ
ผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

(5) เปนเจาหนาท่ีหรือลูกหน้ีหรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 14   เมื่อมีกรณีตามมาตรา  13      หรือคูกรณีคัดคานวา 
เจาหนาท่ีผูใดเปนบุคคลตามมาตรา 13 ใหเจาหนาท่ีผูน้ันหยุดการ
พิจารณาเร่ืองไวกอน  และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึง
ทราบ  เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําส่ังตอไป 
 การย่ืนคําคัดคาน  การพิจารณาคําคัดคานและการส่ังใหเจาหนา
ท่ีอ่ืนเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูท่ีถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 15  เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13  หรือคูกรณีคัดคานวา
กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมี
ลักษณะดังกลาวใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเหตุคัดคานน้ัน  ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเม่ือ
ไดช้ีแจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากท่ีประชุม 
 ถาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูก
คัดคานในระหวางท่ีกรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุม  ใหถือวา
คณะกรรมการคณะน้ันประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ีไมถูกคัดคาน 
 ถาท่ีประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท่ีไมถูกคัดคาน  ก็ให
กรรมการผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีตอไปได  มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลง
คะแนนลับและใหเปนท่ีสุด 
 การย่ืนคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา 13 
เก่ียวกับเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทาง
ปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปน
กลาง  เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ือง
นั้นไมได 
  ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ใหดําเนินการดังน้ี 
  (1)  ถาผูน้ันเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว  ใหผูน้ันหยุด
การพิจารณาเร่ืองไวกอนและแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึง
หรือประธานกรรมการทราบ  แลวแตกรณี 
  (2)  ถามีคูกรณีคัดคานวาผูน้ันมีเหตุดังกลาว  หากผูน้ัน
เห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีคัดคานน้ัน  ผูน้ันจะทําการพิจารณาเร่ืองตอไปก็
ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธาน
กรรมการทราบ  แลวแตกรณี 
  (3) ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันหรือคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจพิจารณาทางปกครอง  ซ่ึงผูน้ันเปนกรรมการอยูมีคําส่ังหรือมีมติ
โดยไมชักชาแลวแตกรณีวาผูน้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องนั้นหรือไม 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14  วรรคสอง  และมาตรา 15  วรรคสอง  
วรรคสาม  และวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 17  การกระทําใด ๆ ของเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะ
กรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีไดกระทําไปกอนหยุดการ 
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พิจารณาตามมาตรา 14  และมาตรา 16  ยอมไมเสียไปเวน

แตเจาหนาที่ผู 
เขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูถูกคัดคานหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองแลวแตกรณีจะเห็นสมควรดําเนินการสวนหน่ึงสวนใดเสียใหม
ก็ได 
 มาตรา 18  บทบัญญัติมาตรา 13  ถึงมาตรา 16  ไมใหนํามาใช
บังคับกับกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน  หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหาย
ตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได  
หรือไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนผูน้ันได 
 มาตรา 19  ถาปรากฎภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะ
กรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามหรือการแตงต้ังไมชอบดวยกฎหมายอันเปนเหตุใหผูน้ันตองพน
จากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวาน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู
น้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี 
 มาตรา 20  ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงตามมาตรา 14  
และมาตรา 16  ใหหมายความรวมถึง  ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจ
กํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจาหนาท่ีท่ีไมมีผูบังคับบัญชาโดย
ตรง  และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูน้ันเปนรัฐมนตรี 
 
 
 



215 

สวนท่ี 2 
คูกรณี 

--------------------- 
 มาตรา 21  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคลหรือนิติบุคคล  อาจเปนคู
กรณีในการพิจารณาทางปกครองไดตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบ
กระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได 
 มาตรา 22 ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณา
ปกครองได  จะตองเปน 
  (1)  ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
  (2)  ผูซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถ
กระทําการในเร่ืองท่ีกําหนดได  แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความ
สามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  (3)  นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21  โดยผูแทน
หรือตัวแทน  แลวแตกรณี 
  (4) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐ
มนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทํา
การในเร่ืองท่ีกําหนดได  แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถ
ถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา 23  ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคูกรณีตองมาปรากฎ
ตัวตอหนาเจาหนาท่ี  คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขา
มาในการพิจารณาทางปกครองได 
 



216 
 การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวา 
เปนการกระทําของคูกรณี  เวนแตคูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะน้ัน 
 มาตรา 24  คูกรณีอาจมีหนังสือแตงต้ังใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึง
บรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีกําหนดแทนตนใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได  ในการน้ีเจาหนาท่ีจะดําเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเม่ือเปนเร่ืองท่ีผูน้ันมี
หนาท่ีโดยตรงท่ีจะตองทําการน้ันดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการ
แตงต้ังใหกระทําการแทนทราบดวย 
 หากปรากฎวาผูไดรับการแตงต้ังใหกระทําการแทนผูใดไมทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถ
ของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาท่ีแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา 
 การแตงต้ังใหกระทําการแทนไมถือวาส้ินสุดลงเพราะความตาย
ของคูกรณีหรือการท่ีความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปล่ียน
แปลงไป  เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณีหรือคูกรณีจะถอนการ
แตงต้ังดังกลาว 
 มาตรา 25  ในกรณีท่ีมีการย่ืนคําขอโดยมีผูลงช่ือรวมกันเกินหา
สิบคนหรือมีคูกรณีเกินหาสิบคนย่ืนคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือ
ทํานองเดียวกัน  ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคล
ดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนน้ัน  ใหถือวาผูท่ีถูกระบุ
ช่ือดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลาน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีคูกรณีเกินหาสิบคนย่ืนคําขอใหมีคําส่ังทางปกครองใน
เร่ืองเดียวกัน  โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตาม 
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วรรคหน่ึง    ใหเจาหนาท่ีในเร่ืองน้ันแตงต้ังบุคคลท่ีคูกรณีฝายขางมากเห็น 
ชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว  ในกรณีน้ีใหนํามาตรา 24  วรรค
สอง  และวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ตัวแทนรวมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา 
 คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเม่ือใดก็ได
แตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการใด ๆ  ในกระบวน
การพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง 
 ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเม่ือใดก็ได  แตตองมี
หนังสือแจงใหเจาหนาท่ีทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย 

 
สวนท่ี  3 
การพิจารณา 

--------------------- 
 มาตรา 26  เอกสารท่ีย่ืนตอเจาหนาท่ีใหจัดทําเปนภาษาไทย  ถา
เปนเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ  ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาท่ีเจาหนาท่ี
กําหนด  ในกรณีน้ีใหถือวาเอกสารดังกลาวไดย่ืนตอเจาหนาท่ีในวันท่ีเจา
หนาท่ีไดรับคําแปลน้ัน  เวนแตเจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปน
ภาษาตางประเทศ  และในกรณีน้ีใหถือวาวันท่ีไดย่ืนเอกสารฉบับท่ีทําข้ึน
เปนภาษาตางประเทศเปนวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารดังกลาว 
 
 



218 
 การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอม 
รับเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 27   ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี 
 ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความท่ีอานไมเขาใจ
หรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี  
ใหเจาหนาท่ีแนะนําใหคูกรณีแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง 
 มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครองเจาหนาท่ีอาจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคํา
ขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 
 มาตรา 29  เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นวาจํา
เปนแกการพิสูจนขอเท็จจริงในการนี ้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1)  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ 
  (2)  รับฟงพยานหลักฐาน  คําช้ีแจง  หรือความเห็นของคู
กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง  เวนแต
เจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
  (3)  ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  
หรือพยานผูเช่ียวชาญ 
  (4)  ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(5) ออกไปตรวจสถานท่ี 
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 คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จจริง   
และมีหนาท่ีแจงพยานหลักฐานท่ีตนทราบแกเจาหนาท่ี 
 พยานหรือพยานผูเช่ียวชาญท่ีเจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคําหรือทํา
ความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 30  ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู
กรณ ี  เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียง
พอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี  เวนแต
เจาหนาท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางย่ิง 
  (1)  เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือจะกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
  (2) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวใน
การทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
  (3)  เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ  
คําใหการหรือคําแถลง 
  (4)  เมือ่โดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไม
อาจกระทําได 
  (5)  เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
  (6)  กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึงถาจะกอใหเกิดผลเสีย 
หายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
 มาตรา 31  คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการ
โตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําส่ังทางปก
ครองในเร่ืองน้ัน  คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคํา
วินิจฉัย 
 การตรวจดูเอกสาร  คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร  หรือการจัด
ทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ
กระทรวง 
 มาตรา 32 เจาหนาท่ีอาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยาน
หลักฐานได  ถาเปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับ 
 มาตรา 33 เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ  ใหคณะ
รัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหเจาหนาท่ี
กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองข้ึนไวตามความเหมาะสม
แกกรณี  ท้ังน้ีเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเร่ืองน้ัน 
 ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเร่ืองใดจะตองผานการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีมากกวาหน่ึงรายเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีตองประสานงาน
กันในการกําหนดเวลาเพ่ือการดําเนินงานในเร่ืองน้ัน 
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สวนท่ี  4 
รูปแบบและผลของคําส่ังทางปกครอง 

---------------------- 
 มาตรา 34  คําส่ังทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือ
โดยการส่ือความหายในรูปแบบอ่ืนก็ได  แตตองมีขอความหรือความหมาย
ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได 
 มาตรา 35  ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองเปนคําส่ังดวยวาจา  ถาผู
รับคําส่ังน้ันรองขอและการรองขอไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ด
วันนับแตวันท่ีมีคําส่ังดังกลาว  เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังตองยืนยันคําส่ังน้ัน
เปนหนังสือ 
 มาตรา 36 คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ  
วัน  เดือนและปท่ีทําคําส่ังช่ือและตําแหนงของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังพรอม
ท้ังมีลายมือช่ือของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังน้ัน 
 มาตรา 37  คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคํา
ส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย  และเหตุผลน้ันอยาง
นอยตองประกอบดวย 
  (1)  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
  (2)  ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
  (3)  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําส่ังทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุ
เหตุผลไวในคําส่ังน้ันเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันก็ได 



222 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและ
หนาท่ีของบุคคลอ่ืน 
  (2)  เหตุผลน้ันเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
  (3)  เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32 
  (4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปน
กรณีเรงดวนแตตองใหเหตุผลเปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผู
อยูในบังคับของคําส่ังน้ันรองขอ 
 มาตรา 38  บทบัญญัติตามมาตรา 36  และมาตรา 37  วรรค
หน่ึง  มิใหใชบังคับกับคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 39 การออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาท่ีอาจกําหนดเงื่อนไข
ใด ๆ  ไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย   เวนแต
กฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอ่ืน 
 การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง  ใหหมายความรวมถึงการ
กําหนดเง่ือนไขในกรณีดังตอไปน้ีตามความเหมาะสมแกกรณีดวย 
  (1)  การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือส้ินผล  ณ  
เวลาใดเวลาหน่ึง 
  (2) การกําหนดใหการเร่ิมมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือ
ภาระหนาท่ีตองข้ึนอยูกับเหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอน 
  (3)  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง 
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  (4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวน 
กระทําหรือตองมีภาระหนาท่ีหรือยอมรับภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบ
บางประการ  หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมีเปล่ียนแปลง  หรือ
เพ่ิมขอกําหนดดังกลาว 
 มาตรา 40 คําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปน้ีได
ใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง  การย่ืนคําอุทธรณหรือคําโตแยง  
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย 
 ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงใหระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเร่ิมนับใหมต้ังแตวันท่ีไดรับแจงหลัก
เกณฑตามวรรคหนึ่งแตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะ
เวลาส้ันกวาหน่ึงป  ใหขยายเปนหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา  41 คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ีไมเปนเหตุใหคําส่ังทางปกครองน้ันไมสมบูรณ 
  (1)  การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไมมีผูย่ืนคําขอใน
กรณีท่ีเจาหนาท่ีจะดําเนินการเองไมไดนอกจากจะมีผูย่ืนคําขอ  ถาตอมา
ในภายหลังไดมีการย่ืนคําขอเชนน้ันแลว 
  (2)  คําส่ังทางปกครองท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 
37  วรรคหน่ึง  ถาไดมีการจัดใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง 
  (3)  การรับฟงคูกรณีท่ีจําเปนตองกระทําไดดําเนินการมา
โดยไมสมบูรณ  ถาไดมีการรับฟงใหสมบูรณในภายหลัง 
  (4)  คําส่ังทางปกครองท่ีตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็น
ชอบกอน  ถาเจาหนาท่ีน้ันไดใหความเห็นชอบในภายหลัง 
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 เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหน่ึง   (1)   (2)  (3)  หรือ  (4)  แลว   
และเจาหนาท่ีผูมีคําส่ังทางปกครองประสงคใหผลเปนไปตามคําส่ังเดิมให
เจาหนาท่ีผูน้ันบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือแนบไว
กับคําส่ังเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบ
ดวย 
 กรณีตาม (2)  (3)  และ  (4)  จะตองกระทํากอนส้ินสุดกระบวน
การพิจารณาอุทธรณตามสวนท่ี 5  ของหมวดน้ี  หรือตามกฎหมายเฉพาะ
วาดวยการน้ัน  หรือถาเปนกรณีท่ีไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตองกอน
มีการนําคําส่ังทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองน้ัน 
 มาตรา 42  คําส่ังทางปกครองใหมีผลใชอันตอบุคคลต้ังแตขณะ
ท่ีผูน้ันไดรับแจงเปนตนไป 
 คําส่ังทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือ
ส้ินผลลงโดยเง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
 เม่ือคําส่ังทางปกครองส้ินผลลง  ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกผูซ่ึง
ครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีไดจัดทําข้ึนเน่ืองในการมีคําส่ังทางปก
ครองดังกลาวซ่ึงมีขอความหรือเคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยูของคําส่ัง
ทางปกครองนั้น  ใหสงคืนส่ิงน้ันหรือใหนําส่ิงของดังกลาวอันเปน
กรรมสิทธ์ิของผูน้ันมาใหเจาหนาท่ีจัดทําเคร่ืองหมายแสดงการส้ินผลของ
คําส่ังทางปกครองดังกลาวได 
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 มาตรา 43    คําสั่งทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิด 
หลงเล็กนอยน้ัน  เจาหนาที่อาจแกไขเพิ่มเติมไดเสมอ 
 ในการแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองตามวรรคหน่ึงใหแจงใหผูท่ี
เก่ียวของทราบตามควรแกกรณีในการน้ีเจาหนาท่ีอาจเรียกใหผูท่ีเก่ียวของ
จัดสงคําส่ังทางปกครอง  เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีไดจัดทําข้ึนเน่ืองในการ
มีคําสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพื่อการแกไขเพิ่มเติมได 
 
สวนท่ี 5 

การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
--------------------- 

 มาตรา 44  ภายใตบังคับมาตรา  48 ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครอง
ใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายใน
ฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ  ใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองน้ันโดย
ย่ืนตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนได
รับแจงคําส่ังดังกลาว 
 คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวย 
 การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง  
เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง 
 มาตรา 45  ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 44  วรรคหน่ึง  พิจารณาคํา
อุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา       แตตองไมเกินสามสิบวันนับแต 
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วันท่ีไดรับอุทธรณ    ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบาง 
สวนก็ใหดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 
 ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44  วรรคหน่ึง  ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมี
อํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงใหผูมี
อํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีตนไดรับรายงานถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว  ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผู
อุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  ในการน้ี  ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลา
ดังกลาว 
 เจาหนาท่ีผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตราน้ีไมใชกับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน 
 มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวน
คําส่ังทางปกครองไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  หรือ
ความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง  และอาจมีคําส่ังเบิกถอนคํา
ส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังน้ันไปในทางใด  ทั้งนี้  ไมวาจะ
เปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระ     หรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะ 
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สมของการทําคําส่ังทางปกครอง  หรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได   
 มาตรา 47  การใดท่ีกฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาท่ีซ่ึง
เปนคณะกรรมการ  ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการน้ัน  สําหรับกระบวนการพิจารณาใหปฏบัิติตามบทบัญญัติ  
หมวดสองน้ี  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว 
 มาตรา 48  คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ  
ไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม  ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะ
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎกีาได
ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายภายใน 90 วัน  นับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําสั่งนั้น  แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอ
พิพาท  สิทธิการอุทธรณและกําหนดการอุทธรณใหเปนไปตามท่ีบัญญัติ
ในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 
สวนท่ี 6 

การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
--------------------- 

 มาตรา 49  เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิก
ถอนคําส่ังทางปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา 51  มาตรา 52  และ
มาตรา 53  ไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตาม
กฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไม 
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 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชน 
ตองกระทําภายใน  90  วัน  นับแตไดรูถึงเหตุท่ีจะใหเพิกถอนคําส่ังทางปก
ครองน้ันเวนแตคําส่ังทางปกครองจะไดทําข้ึนเพราะการแสดงขอความอัน
เปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงการขมขูหรือการชักจูงใจ  
โดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา 50  คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิก
ถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได  แตถาคําส่ังน้ันเปนคํา
ส่ังซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับการเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 51  และมาตรา 52   
 มาตรา 51 การเพิกถอนคาํส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซึ่ง
เปนการใหเงิน  หรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได  ให
คํานึงถึงความเช่ือสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําส่ังทางปก
ครองน้ันกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 
 ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหน่ึงจะไดรับความคุมครองตอเม่ือผู
ไดรับคําส่ังทางปกครองไดใชประโยชนอันเกิดคําส่ังทางปกครองถือได
ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงไดหรือ
การเปล่ียนแปลงจะทําใหผูน้ันเสียหายเกินควรแกกรณี 
 ในกรณีดังตอไปน้ี  ผูรับคําส่ังทางปกครองจะอางความเช่ือโดย
สุจริตไมได 
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  (1) ผูน้ันไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความ 
จริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือขมขู  หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือให
ประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
  (2) ผูน้ันไดใหขอความซ่ึงไมถูกตองหรือไมครบถวนใน
สาระสําคัญ 
  (3)  ผูน้ันไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทาง
ปกครองในขณะไดรับคําส่ังทางปกครองหรือการไมรูน้ันเปนไปโดยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง  การคืนเงิน  ทรัพยสินหรือ
ประโยชนท่ีผูรับคําส่ังทางปกครองไดไป  ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิ
ควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม  โดย
ถาเม่ือใดผูรับคําส่ังทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคํา
ส่ังทางปกครอง  หรือควรไดรูเชนน้ันหากผูน้ันมิไดประมาทเลินเลออยาง
รายแรงใหถือวาผูน้ันตกอยูในฐานะไมสุจริตต้ังแตเวลาน้ันเปนตนไป  และ
ในกรณีตามวรรคสามผูน้ันตองรับผิดในการคืนเงิน  ทรัพยสินหรือ
ประโยชนท่ีไดรับไปเต็มจํานวน 
 มาตรา 52  คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายและไมอยู
ในบังคับของมาตรา 51  อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนได  แตไดผู
รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคํา
ส่ังทางปกครองไดและใหนําความในมาตรา  51   วรรคหน่ึง   วรรคสอง   
 



230 
 

และวรรคสาม   มาใชบังคับโดยอนุโลม    แตตองรองขอคาทดแทนภายใน 
180 วัน  นับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 
 คาทดแทนความเสียหายตามมาตราน้ีจะตองไมสูงกวาประโยชน
ท่ีผูน้ันอาจไดรับหากคําส่ังทางปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน 
 มาตรา 53  คําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการ
ใหประโยชนแกผูรับคําส่ังทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบาง
สวนโดยใหมีผลต้ังแตขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได  เวนแตเปนกรณีท่ีคงตองทําคําส่ังทางปกครอง
ท่ีมีเน้ือหาทํานองเดียวกันน้ันอีก  หรือเปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจ
กระทําไดเพราะเหตุอ่ืน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอก
ประกอบดวย 
 คําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแก
ผูรับคําส่ังทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลต้ัง
แตขณะท่ีเพิกถอน  หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ี
กําหนดไดเฉพาะเม่ือมีกรณีดังตอไปน้ี 
  (1)  มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิ
ใหเพิกถอนไดในคําส่ังทางปกครองน่ันเอง 
  (2) คําส่ังทางปกครองน้ันมีขอกําหนดใหผูรับประโยชน
ตองปฏิบัติ  แตไมมีการปฏิบัติภายในเวลาท่ีกําหนด 
  (3)  ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งหากมี
ขอเท็จจรงิและพฤตกิารณเชนน้ีในขณะทําคาํส่ังทางปกครองแลว   เจาหนาท่ีคง 
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จะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น      และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอประโยชนสาธารณะได 
  (4)  บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งหากมีบทกฎหมาย
เชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปก
ครองน้ัน  แตการเพิกถอนในกรณีน้ีใหกระทําไดเทาผูท่ีรับประโยชนยังไม
ไดใชประโยชน  หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําส่ังทางปกครองดังกลาว  
และหากยังไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ
ได 
  (5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชน
สาธารณะหรือตอประชาชน  อันจําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 
 ในกรณีท่ีมีเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง  
(3)   (4) และ (5)  ผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย
อันเกิดจากความเช่ืออันสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองได  
และใหนํามาตรา  52  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 คําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงินหรือให
ทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได  อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือ
บางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไป
ถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (1)  มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของคําส่ังทางปกครอง 
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(2)  ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนิน

การใหเปนไปตามเง่ือนไขของคําส่ังทางปกครอง 
 ทั้งนี้    ใหนําความมาตรา 51  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
สวนท่ี 7 

การขอใหพิจารณาใหม 
--------------------- 

 มาตรา 54  เม่ือคูกรณีมีคําขอ    เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไข
เพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองท่ีพนกําหนดอุทธรณตามสวนท่ี 5  ไดในกรณีดัง
ตอไปน้ี 
  (1)  มีพยานหลักฐานใหม   อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟง
เปนยุติแลวน้ันเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ 
  (2) คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวนการพิจารณาคร้ังกอนแลวแตถูกตัด
โอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางการ
ปกครอง 
  (3) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําส่ังทางปกครองใน
เรื่องนั้น 
  (4)  ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายใดและตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายน้ันเปล่ียนแปลง
ไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี 
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 การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  (1)  (2)  หรือ (3)  ใหกระทําไดเม่ือคู
กรณีไมอาจทราบถึงเหตุน้ันในการพิจารณาคร้ังท่ีแลวมากอนโดยไมใช
ความผิดของผูน้ัน การย่ืนคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายใน  
90 วัน   นับแตผูน้ันไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมได 
 

สวนท่ี 8 
การบังคับทางปกครอง 
--------------------------- 

มาตรา 55 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาท่ีดวยกัน  เวน
แตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 มาตรา 56 เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง  มีอํานาจท่ีจะ
พิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของตนได
ตามบทบัญญัติในสวนน้ี  เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับไวกอน  โดย
เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังน่ันเอง  ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
 เจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซ่ึงอยูใตบังคับ
บัญชาหรือเจาหนาท่ีอ่ืนเปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง  หรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของคําส่ังทางปกครอง
โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองนอยท่ีสุด 
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มาตรา 57  คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหผูใดชําระเงิน  ถาถึง
กําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน      ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือ 
เตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน   
ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน  เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปก
ครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงิน
ใหครบถวน 
 วิธีการยึด  การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจ
ส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 58   คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรือละเวน
กระทํา  ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  
เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางใดหน่ึงอยางใดดังตอ
ไปนี ้
  (1)  เจาหนาท่ีเขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมาย
ใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองจะตองชด
ใชคาใชจายและเงินเพ่ิมในอัตรารอยละย่ีสิบหาตอไปของคาใชจายดัง
กลาวแกเจาหนาท่ี 
  (2)  ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสม
ควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน 
 เจาหนาท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวน
เทาใดสําหรับในกรณีใด  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองบังคับการโดยเรงดวนเพ่ือปองกัน
มิใหมีการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสีย
หายตอประโยชนสาธารณะ  เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปก- 
ครองโดยไมตองออกคําส่ังทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็
ไดแตท้ังน้ีตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ี
ของตน 
 มาตรา 59  กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58  
เจาหนาท่ีจะตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทํา
ตามคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามสมควรแกกรณี  คํา
เตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําส่ังทางปกครองก็ได 
 คําเตือนน้ันจะตองระบุ 
  (1)  มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใชใหชัดแจง  แตจะ
กําหนดมากกวาหน่ึงมาตรการในคราวเดียวกันไมได 
  (2) คาใชจายในการท่ีเจาหนาท่ีเขาดําเนินการดวยตนเอง
หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน  หรือจํานวนคาปรับทางปก
ครองแลวแตกรณี 
 การกําหนดคาใชจายในคําเตือน  ไมเปนการตัดสินท่ีจะเรียกคาใช
จายเพิ่มขึ้น  หากจะตองเสียคาใชจริงมากกวาท่ีไดกําหนดไว 
 มาตรา 60  เจาหนาท่ีจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตาม
ท่ีกําหนดในคําเตือนตามมาตรา  59  การเปล่ียนแปลงมาตรการจะกระทํา
ไดก็ตอเม่ือปรากฎวามาตรการท่ีกําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
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ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับ
ทางปกครอง         เจาหนาท่ีอาจใชกําลังเขาดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตาม 
มาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุในกรณ ี
จําเปน  เจาหนาท่ีอาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได   
 มาตรา 61  ในกรณีไมชําระคาปรับทางปกครอง  ใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการตอไปตามมาตรา 57   
 มาตรา 62  ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจ
อุทธรณบังคับทางปกครองน้ันได 
 การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
เดียวกันกับอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 63 ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
ไวโดยเฉพาะแลว  แตเจาหนาท่ีท่ีเห็นวามาตรการบังคับน้ันมีลักษณะท่ีจะ
เกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดน้ี  เจาหนาท่ีจะใชมาตรการ
บังคับทางปกครองตามหมวดน้ีแทนก็ได 
 
หมวด  3 

ระยะเวลาและอายุความ 
--------------------- 

 มาตรา 64  กําหนดเวลาเปนวัน  สัปดาห  เดือน  หรือปน้ัน  มิให
นับวันแรกแหงระยะเวลาน้ันรวมเขาดวยเวนแตจะไดเร่ิมการในวันน้ันหรือ
มีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยเจาหนาท่ี 
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 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองกระทําการอยางใดภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด  ใหนับวันส้ินสุดของระยะเวลาน้ันรวมเขาดวยแมวาวันสุด
ทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาท่ี 
 ในกรณีท่ีบุคคลใดตองทําการอยางหน่ึงอยางใดภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือโดยคําส่ังของเจาหนาท่ี  ถาวันสุดทายเปนวัน
หยุดของการทํางานสําหรับเจาหนาท่ีหรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคล
ผูรับคําส่ัง  ใหถือวาระยะเวลาน้ันส้ินสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุดน้ัน  
เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาท่ีท่ีมีคําส่ังจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 มาตรา 65  ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําส่ังของเจาหนาท่ีอาจมี
การขยายอีกได  และถาระยะเวลาน้ันไดส้ินสุดลงแลวเจาหนาท่ีอาจขยาย
โดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถาการส้ินสุดตามระยะเวลาเดิมจะ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมท่ีจะใหส้ินสุดลงตามน้ัน 
 มาตรา 66  ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทําการอยางหน่ึงอยางใด
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปน
อันมิไดเกิดข้ึนจากความผิดของผูน้ัน  ถาผูน้ันมีคําขอเจาหนาท่ีอาจขยาย
ระยะเวลาและดําเนินการสวนหน่ึงสวนใดท่ีลวงมาแลวเสียใหมก็ได  ทั้งนี้  
ตองย่ืนคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวาน้ันไดส้ินสุดลง 
 มาตรา 67  เม่ือมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนท่ี 5  ของ
หมวด  2  แหงพระราชบัญญัตินี ้  หรือการย่ืนคําขอตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหวินิจฉัยช้ีขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุด 
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อยูไมนับในระหวางนั้น      จนกวาการพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดย 
ประการอ่ืน  แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือท้ิงคําขอใหถือวาอายุ
ความเรียกรองของผูย่ืนคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย 
 
หมวด 4 

การแจง 
--------------------- 

 มาตรา 68  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิใหใชบังคับกับการแจงซ่ึงไม
อาจกระทําโดยวาจาหรือเปนหนังสือไดหรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจง
ไวเปนอยางอ่ืน 
 ในกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีแสดงใหทราบโดยการส่ือความหมาย
ในรูปแบบอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ใหมีผลเมื่อไดแจง 
 มาตรา 69  การแจงคําส่ังทางปกครองการนัดพิจารณา  หรือการ
อยางอ่ืนท่ีเจาหนาท่ีตองแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็
ไดแตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือ 
 การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้นหรือถาไดสงไปยังภูมิ
ลําเนาของผูน้ันก็ใหถือวาไดรับแจงต้ังแตในขณะท่ีไปถึง 
 ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีมีการใหท่ีอยูไวกับเจาหนาท่ีไวแลว  
การแจงไปยังท่ีอยูดังกลาวใหถือวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูน้ัน
แลว 
 



239 

 มาตรา 70  การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง  ถาผูรับ 
ไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสงไมพบผูรับ  และหากไดสงใหกับบุคคลใดซ่ึง
บรรลุนิติภาวะท่ีอยูหรือทํางานในสถานท่ีน้ัน  หรือในกรณีท่ีผูน้ันไมยอมรับ  
หากไดวางหนังสือน้ันหรือปดหนังสือน้ันไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี
น้ันตอหนาเจาพนักงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยานก็ให
ถือวาไดรับแจงแลว 
 มาตรา 71  การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับ
แจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือ
เม่ือครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ  
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันน้ัน 
 มาตรา 72  ในกรณีท่ีมีผูรับเกนิหาสินคนเจาหนาท่ีจะแจงใหทราบต้ัง
แตเร่ิมดําเนินการในเร่ืองน้ันวาการแจงตอบุคคลเหลาน้ันจะกระทําโดยวิธี
ปดประกาศไว  ณ  ท่ีทําการของเจาหนาท่ีและท่ีวาการอําเภอท่ีผูรับมีภูมิ
ลําเนาก็ได  ในกรณีน้ีใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับ
แตวันท่ีไดแจงโดยวิธีดังกลาว 
 มาตรา 73  ในกรณีท่ีไมรูตัวรผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรู
ตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับเกินหน่ึงรอยคน  การแจงเปนหนังสือจะกระทํา
โดยการประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินน้ันก็ได  ในกรณีน้ี
ใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดแจงโดยวิธี
ดังกลาว 
 
 



240 
 

มาตรา  74   ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนการแจงคําส่ังทางปกครอง
จะใชวิธีสงทางเครื่องโทรสารก็ได  แตตองมีหลักฐานการไดสงจาก
หนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมท่ีเปนส่ือในการสงโทรสารน้ัน  และตอง
จัดสงคําส่ังทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามหมวดน้ีใหแกผูรับใน
ทันทีท่ีอาจกระทําไดในกรณีน้ีใหถือวาผูรับไดรับแจงคําส่ังทางปกครองเปน
หนังสือตามวัน  เวลา  ท่ีปรากฎในหลักฐานของหนวยงานผูจัดบริการโทร
คมนาคมดังกลาว  เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอน
หรือหลังจากน้ัน 
 
หมวด 5 

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
--------------------- 

 มาตรา 75  การแตงต้ังกรรมการในลักษณะท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิให
แตงต้ังโดยระบุตัวบุคคล 
 มาตรา 76  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพน
จากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนบุคคลลมละลาย 
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความ

สามารถ 
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(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวน 
แตเปนความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (6)  มีเหตุตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามกฎหมายวา
ดวยการน้ัน 
 มาตรา 77  ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ผูมี
อํานาจแตงต้ังอาจแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได  และใหผูท่ีไดรับแตง
ต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตน
แทน 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการ
เพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังไว
แลว 
 มาตรา 78  ภายใตบังคับมาตรา 76  การใหกรรมการในคณะ
กรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพนจากตําแหนงกอนครบวาระจะกระทํามิได  
เวนแตกรณีมีเหตุบกพรองอยางย่ิงตอหนาท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย
อยางรายแรง 
 มาตรา 79  ภายใตบังคับมาตรา 15  วรรคสอง  การประชุมของ
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหน่ึงจึงจะเปนองค
ประชุม  เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎหรือคําส่ังท่ีจัดใหมีคณะ
กรรมการชุดน้ันจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
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 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเปนองคประชุมไดแตการพิจารณา 
เร่ืองใดถาตองเล่ือนมาเพราะไมครบองคประชุม  ถาเปนการประชุมของ
คณะกรรมการซึ่งมิใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท  หากไดมีการนัด
ประชุมเร่ืองน้ันอีกภายในสิบส่ีวันนับแตวันนัดประชุมท่ีเล่ือนมา  และการ
ประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  ใหถือวาเปนองคประชุมแตท้ังน้ีตองระบุความประสงค
ใหเกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไวในหนังสือนัดประชุมดวย 
 มาตรา 80 การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันเวนแตกรรมการน้ันจะไดทราบการบอก
นัดในท่ีประชุมแลว  กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่
ไมไดมาประชุมก็ได 
 บทบัญญัติในวรรคสองมใิหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรง
ดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 
 มาตรา 81  ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม  
และเพ่ือรักษาความเรียบรอยในการประชุม  ใหประธานมีอํานาจออกคํา
สั่งใด ๆ  ตามความจําเปนได 
 ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดให
รองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทําหนาท่ีแทน 
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 ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนาท่ีตองดําเนินการใด ๆ  นอกจาก 
การดําเนินการประชุมใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 82  การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 เรื่องใดถาไมมีผูคัดคาน  ใหประธานถามท่ีประชุมวามีผูเห็นเปนอยาง
อ่ืนหรือไม  เม่ือไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น  ใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ือง
น้ัน 
 มาตรา 83  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 
 ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวใน
รายงานการประชุม  และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปน
หนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงน้ันไวดวย 
 มาตรา 84  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตองมี
ลายมือช่ือของกรรมการท่ีวินิจฉัยเร่ืองน้ัน 
 ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง  ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของ
ตนรวมไวในคําวินิจฉัยได 

บทเฉพาะการ 
--------------------- 

 มาตรา 85  ใหถือวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ   พ.ศ.  2532         เปน 
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา 33  แหงพระราชบัญญัตินี ้
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 มาตรา 86 บรรดาคําขอเพ่ือใหมีคําส่ังทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีได 
รับไวกอนท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหเจาหนาท่ีทําการพิจารณาคําขอ
ดังกลางตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายหรือกฎสําหรับเร่ืองน้ันไดกําหนดไว 
 มาตรา 87  เม่ือไดมีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแลว  บทบัญญัติ
มาตรา 48  ใหเปนอันยกเลิก 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร        ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ี
การดําเนินงานทางปกครองในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑและข้ันตอนท่ี
เหมาะสม  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ  สําหรับการ
ดําเนินงานทางปกครองข้ึนเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย  มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษา
ประโยชนสาธารณะไดและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  อีกท้ังยัง
เปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 พระ
ราชโองการโ
 โดย
หนาท่ี 
 จึงท
แนะนําและย
 มาต
ผิดทางละเม
 มาต
ในราชกิจจา
 มาต
บัญญัติไวแล
บัญญัติน้ี  ให
 มาต
 

พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่

พ.ศ. 2539 

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

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ. 2539 

เปนปที่ 51  ในรัชกาลปจจุบัน 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม
ปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
ท่ีสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจา

รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํา
นิยอมของรัฐสภาดังตอไปน้ี 
รา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติความรับ
ิดของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539” 
รา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
นุเบกษาเปนตนไป 
รา 3  บรรดากฎหมาย  กฎ  และขอบังคับใด ๆ  ในสวนที่มี
วในพระราชบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
ใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
รา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
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  “เจาหนาท่ี” หมายความวาขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง 
หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการ
หรือฐานะอ่ืนใด 
  “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือสวนราชการ  ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  ราชการ
สวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราช
บัญญัติหรือพระราชกฤษฎกีา  และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราช
บัญญัติน้ีดวย 
 มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหง
ละเมิดท่ีเจาหนาท่ีของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี  ในกรณีนี้ผูเสีย
หายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง  แตจะฟองเจาหนาที่ไม
ได 
 ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐ
แหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิดตาม
วรรคหน่ึง 
 มาตรา 6  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทําใน
การปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีตองรับผิดในการน้ันเปนการเฉพาะตัว  ใน
กรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองเจาหนาท่ีไดโดยตรง  แตจะฟองหนวยงานของรัฐ
ไมได 
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 มาตรา 7  ในคดีท่ีผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ   ถาหนวยงาน 
ของรัฐเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเจาหนาท่ีตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด  หรือในคดี
ท่ีผูเสียหายฟองเจาหนาท่ีถาเจาหนาท่ีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิดหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีดังกลาวมี
สิทธิขอใหศาลท่ีพิจารณาคดีน้ันอยูเรียกเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ
แลวแตกรณี  เขามาเปนคูความในคดี 
 ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนา
ท่ีท่ีถูกฟองมิใชผูตองรับผิดใชขยายอายุความฟองรองผูท่ีตองรับผิดซ่ึงมิได
ถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันท่ีคําพิพากษาน้ันถึงท่ีสุด 
 มาตรา 8  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทด
แทนแกผูเสียหายเพ่ือการละเมิดของเจาหนาท่ี  ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิ
เรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงาน
ของรัฐได  ถาเจาหนาท่ีไดกระทําการน้ันในดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
 สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใด
ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละ
กรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 
 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม  ใหหักสวนแหงความรับผิดดัง
กลาวออกดวย 
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 ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากหนาท่ีหลายคน   มิใหนําหลักเรื่องลูก 
หน้ีรวมใชบังคับและเจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน
เฉพาะสวนของตนเทานั้น 
 มาตรา 9  ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทด
แทนแกผูเสียหาย  สิทธิท่ีจะเรียกใหอีกฝายหน่ึงชดใชคาสินไหมทดแทนแก
ตนใหมีกําหนดอายุความหน่ึงปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี
ไดใชคาสินไหมทดแทนน้ันแกผูเสียหาย 
 มาตรา 10  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม  ถาเปนการ
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีให
นําบทบัญญัติมาตรา 8  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตถามิใชการกระทําใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตาม
วรรคหน่ึง  ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึง
การละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ี  ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนและกรณีที่
หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูน้ันไมตองรับผิด  แตกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิดใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนน้ันมี
กําหนดอายุความหน่ึงปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 
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 มาตรา 11 ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวาหนวยงานของรัฐตองรับผิด 
ตามมาตรา 5  ผูเสียหายจะย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตนก็ไดในการน้ีหนวยงาน
ของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันโดย
ไมชักชาเมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจ
ในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะ
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎกีาได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย 
 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีไดรับตามวรรคหน่ึงใหแลว
เสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันหากเร่ืองใดไมอาจพิจารณาไดทันใน
กําหนดน้ันจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ
กํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงน้ันทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได  แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะ
เวลาใหอีกไดไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
 มาตรา 12   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ี
หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายมาตรา 8  หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ี
ตองใชคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจาหนาท่ีผูน้ันไดกระทําละเมิดตอ
หนวยงานของรัฐตามมาตรา 10  ประกอบกับมาตรา 8  ใหหนวยงานของ
รัฐท่ีเสียหายมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีผูน้ันชําระเงินดังกลาว
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 มาตรา  13   ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพ่ือใหเจาหนาท่ีซ่ึง 
ตองรับผิดตามมาตรา 8  และมาตรา 10  สามารถผอนชําระเงินที่จะตอง
รับผิดน้ันไดโดยคํานึงถึงรายได  ฐานะ  ครอบครัวและความรับผิดชอบ  
และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย 
 มาตรา 14  เม่ือไดมีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแลว  สิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 11  ใหถือวาเปนสิทธิฟอง
คดีตอศาลปกครอง 
 มาตรา 15  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร    ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  การท่ี
เจาหนาท่ีดําเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐน้ัน  หาไดเปนไปเพื่อ
ประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม  การปลอยใหความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี  ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีและเกิดความเสียหายแกเอก
ชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา  เจาหนาที่จะ
ตองรับผิดในการกระทําตาง ๆ  เปนการเฉพาะตัวเสมอไป  เมื่อการที่ทําไป
ทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟอง
ไลเบ้ียเอาจากหนาท่ีเต็มจํานวนน้ัน    ท้ังท่ีบางกรณีเกิดข้ึนโดยความไมต้ัง 
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ใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี   นอกจากน้ันยังมี 
การนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ  ใหเจาหนา
ท่ีตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาท่ีผูอ่ืนดวยซ่ึงระบบน้ันมุงหมาย
แตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีจะมีตอแตละคน  กรณี
เปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและยังเปนการบ่ันทอน
กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาท่ีดวย  จนบางคร้ังกลายเปนปญหา
ในการบริหารเพราะเจาหนาท่ีไมกลาตัดสินใจดําเนินงานเทาท่ีควร  เพราะ
เกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแกตน  อน่ึง  การใหคุณใหโทษแกเจาหนาท่ี
เพ่ือควบคุมการทํางานของเจาหนาท่ียังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคล
และการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหน่ึง  อันเปนหลักประกันมิ
ใหเจาหนาท่ีทําการใด ๆ  โดยไมรอบคอบอยูแลว  ดังน้ัน  จึงสมควร
กําหนดใหเจาหนาท่ีตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาท่ี
เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว  หรือจงใจใหเกิดความ
เสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน  และใหแบงแยกความ
รับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหน้ีรวมมาใชบังคับ  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจํา
เปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 โด
หนาท่ี  พ.
ผิดทางละเ
เร่ืองความ
ความรับผ
หนาท่ีและ
การปฏิบัต
กอน  สว
เพียงใดนั้น
แกเจาหนา
ประมาทเล
รัฐตองรับผ
ไหมทดแท
และพฤติก
การท่ีไมใช
สินไหมทด
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 
--------------------- 
ยที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา
ศ. 2539  ข้ึนและกฎหมายดังกลาวมีหลักการเก่ียวกับความรับ
มิดของเจาหนาที ่  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติใน
รับผิดทางแพงท่ีทางราชการถือปฏิบัติในปจจุบัน  โดยไดแยก
ดิทางละเมิดของเจาหนาท่ีออกเปนเหตุท่ีเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
ท่ีไมใชการปฏิบัติหนาท่ี  โดยเม่ือมีความเสียหายเน่ืองมาจาก
หินาท่ีน้ันหนวยงานของรัฐจะตองรับภาระชดใชคาเสียหายไป
นเจาหนาท่ีของรัฐจะรับผิดชดใชคาเสียหายตอหนวยงานของรัฐ
  ใหไปไลเบ้ียตอไปในภายหลัง  โดยจะยึดหลักวาจะเรียกเอา
ท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายน้ันเกิดข้ึนโดยจงใจหรือ
นิเลออยางรายแรงเทาน้ัน  นอกจากน้ีในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของ
ดิชดใชคาเสียหายใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถผอนชําระคาสิน
นไดโดยคํานึงถึงรายได  ฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบ
ารณแหงกรณีประกอบดวย  สําหรับความเสียหายท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาที่ของรัฐจะตองถูกฟองและชดใชคา
แทนเปนการสวนตัวโดยไมเก่ียวกับทางราชการ       สมควรวาง 
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ระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจาหนาท่ีใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที ่  พ.ศ.2539  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว  
ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ.2539” 
 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิก 
  (1)  ระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง  
ซ่ึงออกตามมติคณะรัฐมนตรีโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ดวน  ท่ี  นว 155/2503  ลงวันที ่ 1  ธันวาคม  2503 
  (2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  13582,  13583   
(บคร)./2504  ลงวันที ่ 24  เมษายน  2504 
  (3)  หนังสือกระทรวงการคลังท่ี  กค  0508/6466  ลงวัน
ท่ี  11  มีนาคม  2509 
  (4)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0508/10283  ลง
วันท่ี  5  เมษายน  2516 
  (5)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0508/ว.27274  
ลงวันที ่ 19  กรกฎาคม  2525 
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  (6)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0514/21738   ลง 
วันท่ี  7  พฤษภาคม  2528 

  (7)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  0514/2302  ลงวันที ่ 
16  เมษายน  2539 
  (8)  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  กค  0514/12461  ลง
วันท่ี  25  มีนาคม  2530 
  (9)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0514/52333   ลง
วันท่ี  29  ตุลาคม  2530   
  (10)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  0514/5975  ลงวัน
ท่ี  11  พฤศจิกายน  2530 
  (11)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0514/23228  ลง
วันท่ี  10  พฤศจิกายน  2531 
  (12)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0514/63119  ลง
วันท่ี  20  ธันวาคม  2531 
 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนด
ไวแลวในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4  ในระเบียบน้ี 
  “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  ลูก
จาง  หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน  ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปน
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  บรรดาซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือถูกส่ังใหปฏิบัติงาน
ใหแกหนวยงานของรัฐ 
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  “คณะกรรมการ”    หมายความวาคณะกรรมการสอบขอ 
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  “ผูแตงต้ัง”  หมายความวา  ผูแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
  “ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายท่ีเกิด
จากการละเมิดอยางใด ๆ  แตไมรวมถึงการออกคําส่ังหรือกฎ 
 ขอ 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
หมวด 1 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
--------------------- 

 ขอ 6  ในหมวดน้ี 
  “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  ราชการ
สวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราช
บัญญัติหรือพระราชกฤษฎกีา  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 ขอ 7  เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ  ใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา  และใหมีการรายงานตาม
ลําดับช้ันถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
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 ขอ  8   เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด      และ    
หัวหนาหนวยงานของรัฐแหงน้ันมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดัง
กลาวแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะ
หน่ึง  โดยไมชักชาเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิดและ
จํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูน้ันตองชดใช 
 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหมีจํานวนไมเกินหาคน  โดยแตง
ต้ังจากเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหงน้ันหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนตาม
ท่ีเห็นสมควร 
 กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดวาในกรณีความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนมีมูลคาความเสียหายต้ังแตจํานวนเทาใด  จะใหมีผูแทนของหนวย
งานของรัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ในการแตงต้ังคณะกรรมการ  ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการ
พิจารณาของคณะกรรมการไวดวย 
 ขอ 9  ถาเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหงหน่ึงทําใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐอีกแหงหน่ึง  ใหเจาหนาท่ีผูทําใหเกิดความ
เสียหายแจงตอผูบังคับบัญชาและใหมีการรายงานตามลําดับช้ันจนถึงหัว
หนาหนวยงานของรัฐท่ีตนสังกัดเวนแต 
  (1)  ถาเจาหนาท่ีผูทําใหเกิดความเสียหายเปนรัฐมนตรี  
ใหแจงตอนายกรัฐมนตรี 
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  (2)  ถาเจาหนาท่ีผูทําใหเกิดความเสียหายเปนกรรมการ 
ท่ีต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐแหงใด  ใหแจงตอหัวหนาหนวย
งานของรัฐแหงนั้น 
  (3)  ถาเจาหนาท่ีผูทําใหเกิดความเสียหายเปนผูซ่ึงไมได
สังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหแจงตอกระทรวงการคลัง 
  (4)  ถาเจาหนาท่ีผูทําใหเกิดความเสียหายเปนผูซ่ึไมมีผู
บังคับบัญชาและมิใชผูปฏิบัติงานในราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจที่จัด
ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่  ใหแจงตอผูมี
กํากับดูแล  ผูแตงตั้งตน  หรือผูซึ่งสั่งใหตนปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 ขอ 10  ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนตาม ขอ 9  ใหหัวหนาหนวย
งานของรัฐท่ีไดรับความเสียหายและหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผู
น้ันสังกัดหรือผูซ่ึงระเบียบน้ีกําหนดใหเปนผูรับแจงตามขอ 9 (1) (2) (3)  
หรือ (4)  แลวแตกรณีมีอํานาจรวมกันแตงต้ังคณะกรรมการ 
 ขอ 11  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐมากกวา
หน่ึงแหงและหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาท่ีหลาย
หนวยงาน  ใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ 8  หรือขอ 10  
บรรดาท่ีเก่ียวของ  แลวแตกรณีรวมกันแตงต้ังคณะกรรมการ 
 ขอ 12  ถาผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ 8 ขอ 10  หรือ
ขอ 11  ไมดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแตงต้ัง
กรรมการโดยไมเหมาะสม  ใหปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง   หรือรัฐมนตรีซ่ึง 
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เปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดัง 
กลาวมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ  หรือเปล่ียนแปลงกรรมการผูแทนมี
อํานาจแตงต้ังน้ันไดตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ 13  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธาน
กรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการท่ี
มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนทําหนาท่ีแทน 
 มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการท่ีไมเห็นดวยกับมติที่
ประชุม  อาจทําความเห็นแยงมติที่ประชุมรวมไวในความเห็นของคณะ
กรรมการได 
 ขอ 14  ในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทําละเมิด  โดยตรวจสอบขอเท็จ
จริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ  รับฟงพยานบุคคล  
หรือพยานผูเช่ียวชาญ  และตรวจสอบเอกสาร  วัตถุ  หรือสถานท่ี 
 กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริง  การทํา
บันทึกและการรายงานผลเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเปนการท่ัวไปได 
 ขอ 15  คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือผู
เสียหายไดช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยาง
เพียงพอและเปนธรรม 
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ขอ 16  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลวใหเสนอความเห็นไป
ยังผูแตงต้ัง  ถาผูแตงต้ังขอใหทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม  ใหคณะ
กรรมการรีบดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีผูแตงต้ังกําหนด 
 ความเห็นของคณะกรรมการตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ี 
แจงชัด  และตองมีพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนประกอบดวย 
 ความเห็นของคณะกรรมการไมผูกมัดผูแตงต้ังหรือรัฐท่ีจะมีความ
เห็นเปนอยางอ่ืน  
 ขอ 17  เม่ือผูแตงต้ังไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลว  
ใหวินิจฉัยส่ังการวามีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม  และเปน
จํานวนเทาใดแตยังมิตองแจงการส่ังการใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
 ใหผูแตงต้ังสงสํานวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการให
กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบเวนแตเปนเร่ืองท่ีกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 ใหกระทรวงการคลังพิจารณาโดยไมชักชาและใหมีอํานาจตรวจ
สอบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหบุคคลใดสง
พยานหลกัฐานหรือมาใหถอยคาํเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเตมิอีกก็ได 
 ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลังใหผูแตงตั้งสั่งการ
ใหตระเตรียมเร่ืองใหพรอมสําหรับการออกคําส่ังใหเจาหนาท่ีชําระคาสิน
ไหมทดแทนหรือดําเนินการฟองคดีเพ่ือมิใหขาดอายุความสองปนับจากวัน
ที่ผูแตงตั้งวินิจฉัยสั่งการ 
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ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปส้ิน
สุดไมนอยกวาหกเดือน  ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบให
ทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและ
แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ   เวนแตในกรณีหนวยงานของรัฐน้ันเปนราชการ 
สวนทองถ่ินรัฐวิสาหากิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช- 
กฤษฎกีา  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที ่  ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุ
ความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหน่ึงป  ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการ
ตรวจสอบใหทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหผูแตงต้ังมีคําส่ังตามท่ี
เห็นสมควรและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
 ขอ 18  เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว  ใหผูแตงต้ังมีคํา
ส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  และแจงคําสั่งนั้นใหผูที่เกี่ยวของ
ทราบ  แตในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายเปนราชการสวนทองถ่ิน  รัฐ
วิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวย
งานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลหรือควบคุมหนวยงานของรัฐแหงน้ัน
วินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามท่ีเห็นวาถูกตอง 
 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายตามวรรคหน่ึงส่ังการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังใหผูแตงต้ังดําเนินการเพ่ือออกคําส่ังให
ชําระคาสินไหมทดแทนหรือฟองคดีตอศาลอยางใหขาดอายุความหน่ึงป
นับแตวันท่ีผูแตงต้ังแจงคําส่ังใหผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ 
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ขอ 19  การแจงคําส่ังใหผูท่ีเก่ียวขอทราบขอ 17  และขอ 18  ให
แจงดวยวาผูน้ันมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและฟอง
คดีตอศาลไดพรอมกับแจงกําหนดอายุความรองทุกขและอายุความฟอง
คดีตอศาลใหทราบดวย 
 ขอ 20   ในกรณีรวมกันแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ  10  หรือขอ   
11  ใหผูแตงตั้งรวมกันวินิจฉัยสั่งการ  และเสนอความเห็นทั้งหมดไมวาจะ
เห็นตรงกันหรือไม  ไปยังกระทรวงการคลังและเม่ือไดดําเนินการตามขอ 
17  และขอ 18  แลวถาผลในช้ันท่ีสุดผูแตงต้ังรวมยังมีความเห็นตามขอ 
18  แตกตางกันจนหาขอยุติไมได  ก็ใหเสนอเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยช้ี
ขาด 
 ขอ 21  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  ใหมี  “คณะ
กรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง”  เปนผูพิจารณาใหความเห็นตอ
กระทรวงการคลัง 
 ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดวยอธิบดีกรมบัญชี
กลางเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  ผู
แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดินและผูแทน
กระทรวงการคลังตามจํานวนท่ีจําเปนซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ัง  
เปนกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงอาจแตงต้ังคณะ
อนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมายได 
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ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงให
นําความในขอ 13  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 22  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดแกเงินใหใชเปนเงินแตเพียง
อยางเดียว 
 ขอ  23   ในกรณีที่ความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน  จะดําเนิน
การดังตอไปนี้แทนการชําระเงินก็ได 
  (1) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกันโดยมีสภาพคุณ
ภาพปริมาณและลักษณะเด ียวกันกับทรัพยส ินที่ส ูญหายหรือเส ีย
หายและใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย  โดย
ทําสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปนทรัพยสินดังกลาว 
  (2) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหายใหคง
สภาพเดิม  โดยทําสัญญาวาจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพเหมือนเดิม
ภายในเวลาไมเกินหกเดือน 
  (3)  การชดใชเปนทรัยพสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีแตกตางไปจาก (1)  หรือ 
(2)  ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน 
 การชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินตามวรรคหน่ึง  ใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของ
ทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐน้ัน ๆ 
 การทําสัญญาตามวรรคหน่ึงตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน  และในกรณี
ท่ีเห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได 
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ขอ 24  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหรีบดําเนินการตาม
ระเบียบน้ีโดยอนุโลมเพ่ือใหไดขอยุติโดยเร็วและระมัดระวังอยาใหขาดอายุ
ความมรดกในกรณีท่ีผูแตงต้ังเห็นวาเจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกหนวยงานของรัฐ      ใหสงเร่ืองใหพนักงานอัยการเพ่ือฟอง 
ผูจัดการมรดกหรือทายาทตอไป    ในกรณีของผูแตงต้ังรวมถามีความเห็น 
แตกตางกันใหดําเนินการไปพลางกอนตามความเห็นของผูแตงต้ังสําหรับ
หนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย  และถาตอมามีขอยุติเปนประการใดใหแกไข
เปล่ียนแปลงการดําเนินการไปตามน้ัน 
 ขอ 25  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองรับผิดและขอผอนชําระคาสินไหม
ทดแทน  ไมวาจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย
กําหนดจํานวนเงินท่ีขอผอนชําระน้ันตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงราย
ได  คาใชจายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของเจาหนาท่ี  ความรับผิด
ชอบท่ีบุคคลน้ันมีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  และพฤติการณแหง
กรณีประกอบดวย 
 ในการใหผอนชําระ  ตองจัดใหมีผูคํ้าประกันและในกรณีท่ีเห็นสม
ควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได 
 ขอ 26  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การคํ้าประกัน  การวางหลักประกันหนังสือผอนชําระ  และสัญญาค้ํา
ประกันก็ได 
 ขอ 27  ในกรณีที่เจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทน   แมปรากฎ    
วาเจาหนาที่ไมสามารถชําระหนี้ได  ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย 
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พิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดและตองไมดําเนินคดีลมละลายแกผูน้ัน  แตถาการท่ีไมสามารถ
ชําระหน้ีไดน้ันเกิดจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของเจาหนาท่ีหรือเจา
หนาท่ีกระทําการใด ๆ    อันเปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรงเพ่ือใหหนวย 
งานของรัฐไมไดรับชําระหน้ีครบถวน       ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายสง 
เร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดีลมละลาย 
 ขอ 28  การประนีประนอมยอมความไมวาจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด
ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน  เวนแตกระทรวงการ
คลังจะประกาศกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 ขอ 29  ในกรณีตามขอ 26  ขอ 27  หรือขอ 28  ถาเก่ียวกับหนวย
งานของรัฐท่ีเปนราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราช-
บัญญัติหรือพระราชกฤษฎกีา  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  การดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบสําหรับหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
 
หมวด 2 

กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
--------------------- 

 ขอ 30  ในหมวดน้ี 
  “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  และราชการ 
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สวนภูมิภาคแตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 ขอ 31  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภาย
นอก       ถาเจาหนาท่ีผูน้ันเห็นวาความเสียหายเกิดข้ึนเน่ืองในการท่ีตนได 
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหเจาหนาท่ีผูน้ันแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไม 
ชักชา  และใหมีการรายงานตามลําดับช้ันถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหง
น้ัน  แตในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนรัฐมนตรีหรือกรรมการท่ีต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติ
งานในหนวยงานของรัฐหรือผูซึ่งไมสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดหรือผูซึ่ง
ไมมีผูบังคับบัญชาใหดําเนินการตามขอ 9  (1)  (2)  (3)  หรือ (4)  และให
นําขอ 8  ถึงขอ 20  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 32  ในกรณีท่ีผูเสียหายย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา
สินไหมทดแทน  ใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด  หรือกระทรวง
การคลัง  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมิไดสังกัดหนวยงานใดหรือหนวยงานของรัฐ
แหงใดแหงหนึ่ง  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจา
หนาท่ีหลายหนวยงาน  รับคําขอน้ันและดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยไม
ชักชา 
 ในกรณีท่ีผูเสียหายย่ืนคําขอผิดหนวยงานใหหนวยงานผูรับคําขอ
รีบสงเร่ืองไปยังหนวยงานของรัฐท่ีเห็นวาเปนหนวยงานของรัฐท่ีจะตองรับ
ผิดชอบพิจารณาตอไปและใหแจงใหผูย่ืนคําขอทราบกรณีดังกลาวน้ีใหถือ
วาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนนับแตวันท่ีไดรับ
คําขอท่ีสงมาน้ัน 
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ขอ 33  เม่ือไดรับคําขอตามขอ 32  และหนวยงานของรัฐที่ไดรับ
คําขอไวเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับตน  ใหแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนิน
การตอไปโดยไมชักชา 
 ขอ 34  ในกรณีท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูย่ืนคําขอ  ให 
หนวยงานของรัฐท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนปฎิบัติตามท่ีกระทรวงการ
คลังกําหนด 
 ใหคิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียผิดนัดนับแตวันกระทําละเมิดใน
จํานวนเงินท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูย่ืนคําขอจนถึงวันชําระคา
สินไหมทดแทน 
 ขอ 35  ในกรณีท่ีผูเสียหายฟองคดีตอศาลใหผูมีอํานาจแตงต้ัง
คณะกรรมการโดยไมชักชาเวนแตจะไดมีการต้ังคณะกรรมการดังกลาวไว
แลวและใหประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเตรียมการตอสูคดี
ตอไป  พรอมท้ังรายงานใหกระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามท่ีไดรับ
คําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 
 ขอ 36  ถาผูแตงต้ังเห็นวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีมิได
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ีหรือเม่ือไดฟงความเห็นของคณะกรรมการหรือ
ไดรับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแลวเห็นวาความเสีย
หายเกิดจากเจาหนาท่ีมิไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหเรียกเจาหนาท่ีผู
น้ันเขามาเปนคูความในคดีดวย 
 ขอ 37  ถาผลการพิจารณาของผูแตงต้ังยุติเปนท่ีสุดวา  ความเสีย
หายเกิดจากเจาหนาท่ีไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี  จะตองไมมีการเรียก 
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เจาหนาท่ีเขามาเปนคูความในคดี  แตถาผูเสียหายไดฟองเจาหนาท่ีตอ
ศาลกอนแลวหรือมีการเรียกเจาหนาท่ีเขามาเปนคูความในคดีกอนแลว  
ใหผูแตงต้ังแจงผลการพิจารณาใหพนักงานอัยการเพ่ือแถลงตอศาล   เพื่อ
ใหเจาหนาที่มีโอกาสพนจากการเปนคูความในคดี       และขอให
พนักงานอัยการชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาท่ีในระหวางน้ันดวย 
 ขอ 38  ในกรณีหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกใน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีน้ัน  ความรับผิด
ของเจาหนาที่จะมีหรือไมและเพียงใด  เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐจะ
พิจารณาไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่ในภายหลัง  ซึ่งคณะกรรมการ  ผูแตงต้ัง  
และกระทรวงการคลัง  แลวแตกรณี  ตองพิจารณาดวยวาจะมีการไลเบ้ีย
หรือไม  หรือจะไลเบี้ยใหชดใชเพียงใด  และใหนําขอ  22  ถึงขอ  29  มา
ใชบังคับกับการชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีหนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสีย
หาย  โดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539 
บรรหาร           ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
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