
กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 26 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายกรัฐ
มนตรีโดยคํ าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 การรับรองความถูกตองของคํ าแปลเปนภาษาไทย ใหกระทํ าโดย
(1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมตํ่ ากวาปริญญาตรี ในหลักสูตรท่ีใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการ

สอน
(2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(3) สถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประกาศนั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ
(4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
ขอ 2 เจาหนาท่ีจะยอกรับเอกสารที่ทํ าขึ้นเปนภาษาตางประเทศโดยไมตองใหจัดทํ าคํ าแปลเปนภาษาไทยไดในกรณี ดังตอไปนี้



(1) เจาหนาท่ีนั้นเห็นวาตนสามารถเขาใจภาษาดังกลาวได
(2) เจาหนาท่ีนั้นมีผูรวมงานที่มีความรูในภาษาดังกลาว

ใหไว ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
            พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

     นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 26 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติใหการรับรองความถูกตองของคํ าแปลเปนภาษาไทยของ
เอกสารที่ทํ าขึ้นเปนภาษาตางประเทศ หรือการยอมรับเอกสารที่ทํ าขึ้นเปนภาษาตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2540)



กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 30 วรรคสอง (6) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายก
รัฐมนตรีโดยคํ าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้

ใหคํ าสั่งทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคํ าสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6)
(1) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตํ าแหนง
(2) การแจงผลการสอบ หรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล
(3) การไมออกหนังสือเดินทางสํ าหรับการเดินทางไปตางประเทศ
(4) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว
(5) การไมออกใบอนุญาต หรือการไมตออายุใบอนุญาตทํ างานของคนตางดาว
(6) การสั่งใหเนรเทศ



ใหไว ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
            พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

      นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรกํ าหนดใหคํ าสั่งทางปกครองในบางกรณี ซึ่ง โดยสภาพ
ไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง หรือใหคูกรณีโตแยงกอนการทํ าคํ าสั่งทางปกครอง เปนคํ าสั่งทาง
ปกครองที่เจาหนาท่ีไมตองแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือโตแยงกอนการทํ าคํ าสั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา 30 วรรค
สอง (6) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกํ าหนดใหการกํ าหนดคํ าสั่งทางปกครองดังกลาวตอง
กระทํ าโดยกฎกระทรวง จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2540)



                                                                                                                           กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 31 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายกรัฐ
มนตรีโดยคํ าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“เอกสาร” ใหหมายความรวมถึงสิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล รูป ตัวเลข หรือสิ่งใด ๆ ไมวา

การสื่อความหมายนั้นจะทํ าไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทํ าไวในรูปของหนังสือ แฟม รายงาน
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทํ าใหสิ่งท่ีบันทึกไว
ปรากฏไดและวัตถุใด ๆ บรรดาท่ีใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง



ขอ 2 คูกรณีท่ีประสงคจะขอเขาตรวจเอกสารใด เพื่อประกอบการโตแยงหรือ ชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง อาจทํ าคํ าขอดวยวาจา หรือทํ าเปนหนังสือโดยนํ ามาย่ืนดวยตนเองตอเจาหนาท่ี หรือหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี ผูนั้น
สังกัดหรือโดยสงทางไปรษณีย โดยระบุเอกสารหรือลักษณะของเอกสารที่ตองการจะตรวจดู

ในกรณีท่ีมีคํ าขอดวยวาจา หรือมีคํ าขอเปนหนังสือโดยนํ ามาย่ืนดวยตนเองใหเจาหนาท่ีพิจารณาใหคูกรณีไดตรวจดูเอกสารในขณะ
นั้น ถาเจาหนาท่ีไมพรอมท่ีจะใหตรวจดูในขณะนั้นไดหรือเปนกรณีคํ าขอเปนหนังสือโดยสงทางไปรษณียใหเจาหนาท่ีพิจารณาและแจง
กํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ท่ีจะใหตรวจดูเอกสารใหคูกรณีทราบ

ขอ 3 ในการตรวจดูเอกสาร ใหเจาหนาท่ีอํ านวยความสะดวกแกการตรวจดูตามความเหมาะสมและตองระมัดระวังมิใหเอกสารชํ ารุด
เสียหายหรือสูญหาย

เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติท่ีสมควรในการใหคูกรณี
ตรวจดูเอกสาร โดยคํ านึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ขอ 4 ในการยื่นคํ าขอตรวจดูเอกสาร คูกรณีผูย่ืนคํ าขอไมตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อ
ดังกลาว

ในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสารใดถาตองมีคาใชจายเกินกวาการใหตรวจดูตามปกติ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในอัตราท่ีเห็นสมควร

การกํ าหนดคาธรรมเนียมตามวรรคสอง ใหคํ านึงถึงคาใชจายจริงท่ีตองเสียในการตรวจดูเอกสาร ตลอดจนคาใชจายอื่นเกี่ยวกับ
สํ านักงานและบุคคลลากรของหนวยงานของรัฐแหงนั้นประกอบดวย แตไมสูงกวาอัตราในตลาดหากใหเอกชน
จัดทํ า แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็ได

ขอ 5 ถาคูกรณีตองการสํ าเนาเอกสารใด ใหเจาหนาท่ีพิจารณาดํ าเนินการใหตามความเหมาะสมโดยจะตองระมัดระวังมิใหตนฉบับ
เอกสารชํ ารุด เสียหาย หรือสูญหาย



เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติท่ีสมควรในการจัดทํ า
สํ าเนาเอกสาร โดยคํ านึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ในการจัดทํ าสํ าเนาเอกสาร ใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีท่ีผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาใชจายในอัตราท่ีเห็นสมควร แตในกรณีเล็กนอย
จะยกเวนไมเรียกเก็บคาใชจายก็ไดและใหนํ าความในขอ 4 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหไว ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาท่ีจะตองใหโอกาสแกคูกรณี ผู
มีสวนไดเสียไดโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักลางขออางขอเถียง พรอมท้ังแสดงพยานหลักฐานประกอบ
การพิจารณาทํ าคํ าสั่งทางปกครองอันเปนการปองกันสิทธิของคูกรณี หากคูกรณีไมไดรับทราบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ท่ีจะใชเปนพื้นฐานในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาท่ีแลว คูกรณีก็ยอยไมอาจจะรูไดวาตนมีสิทธิประการใด และควร
ปองกันสิทธิของตนอยางไร ซึ่งมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก็ใหสิทธิแกคูกรณีใน
การขอตรวจดูเอกสารที่จํ าเปน เพื่อท่ีจะดํ าเนินการโตแยงหรือชี้แจง หรือปองกันสิทธิของตนได โดยกํ าหนดใหการตรวจดู
เอกสารคาใชจายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดทํ าสํ าเนาเอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวง ท้ังนี้ เวนแตเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นเปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2540)



กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 31 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายกรัฐ
มนตรีโดยคํ าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้  คํ าสั่งทางปกครองไมรวมถึง
(1) คํ าสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณ ท่ีไดดํ าเนินการตามขอ 2
(2) คํ าสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณ ตามขั้นตอนที่มีกฎหมายกํ าหนดไวเปนการเฉพาะ
ขอ 2 การพิจารณาอุทธรณคํ าสั่งทางปกครอง ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งไมเห็นดวยกับคํ าอุทธรณ ใหเปนอํ านาจของเจาหนาท่ี ดัง

ตอไปนี้



(1) หัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัด ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการประจํ า
จังหวัดหรือสวนราชการประจํ าอํ าเภอของกระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน

(2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทาหัวหนาสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 หรือหัวหนาสวนราชการประจํ าเขต แลวแตกรณีในกรณีท่ีในกรณีท่ีผูทํ าคํ า
สั่งทางปกกครองเปนเจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการนั้น

(3) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวน
ราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 หรือหัวหนา
สวนราชการประจํ าเขต หรือผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งดํ ารงตํ าแหนงสูงกวานั้น

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนผูดํ ารงตํ าแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา
(5) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปน หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
(6) ประธานวุฒิสภา ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนผูดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการวุฒิสภา
(7) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนผูดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
(8) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัด นายอํ าเภอ เจาหนาท่ีของสวนราช

การของจังหวัด เจาหนาท่ีของสวนราชการอํ าเภอ หรือเจาหนาท่ีของสภาตํ าบล เวนแตกรณีท่ีกํ าหนดไวแลวใน (1) หรือ (3)
(9) ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ทองถ่ิน
(10) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน
(11) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด

ในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือในฐานะราชการในสวนภูมิภาค



(12) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(13) เจาหนาท่ีผูมีอํ านาจสั่งการ หรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายกํ าหนด ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปน
เอกชน ซึ่งไดรับคํ าสั่งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดังกลาว

(14) ผูบังคับบัญชา ผูกํ ากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือไปชั้นหนึ่ง แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีอ่ืน
นอกจากที่กํ าหนดไวขางตน

(15) เจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองเปนผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํ ากับดูแล หรือผูควบคุม

ใหไว ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีหลักการของพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ประสงคใหมีการอุทธรณ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองไมเห็นดวยกับคํ าอุทธรณไดเพียงหนึ่งชั้นกอนท่ีจะนํ าคดี
ขึ้นวินิจฉัยยังองคกรท่ีมีอํ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองทั้งนี้ เพื่อใหผูมีอํ านาจพิจารณาแกไขหรือทบทวนคํ าสั่งทางปก
ครองใหถูกตองและเปดโอกาสใหประชาชนไดรับความเปนธรรม กอนท่ีจะนํ าคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรท่ีมีอํ านาจพิจารณา
วินิจฉัยคดีปกครองดังกลาวดวย และโดยที่มาตรา 45 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กํ าหนดใหเจาหนาท่ีผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณดังกลาว ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จึงจํ าเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2540)



                                                                              กฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 66 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายกรัฐ
มนตรีโดยคํ าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหคํ าสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยทางเสียง แสง หรือสัญญาณที่สามารถทํ าใหรับรูถึงคํ าสั่งทางปกครองนั้นไดทันที เปนคํ า
สั่งทางปกครองที่มีผลเมื่อไดแจง

ใหไว ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
        นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยทั่วไปการแจงคํ าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาจกระทํ าดวยวาจาหรือหนังสือ แตมีคํ าสั่งทางปกครองบางประเภทที่แสดงใหทราบโดยการ
สื่อความหมายในรูปอื่น ซึ่งตองมีผลทันท่ี และโดยที่มาตรา 68 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกํ าหนดใหคํ าสั่งทางปก
ครองท่ีแสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ใหมีผลเมื่อไดแจง จึงจํ าเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2540)
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