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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป3นป4ที่ ๖๙ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล0าฯ 

ให0ประกาศว;า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรแก0ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว;าด0วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว0โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห;งชาติ ดังต;อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว;า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให0ใช0บังคับต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป3นต0นไป 
 
มาตรา ๓  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให0ใช0ความต;อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๗  ให0เจ0าหน0าท่ีแจ0งสิทธิและหน0าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให0คู;กรณีทราบตามความจําเป3นแก;กรณี 
เม่ือมีผู0ย่ืนคําขอเพ่ือให0เจ0าหน0าท่ีมีคําสั่งทางปกครอง ให0เป3นหน0าท่ีของเจ0าหน0าท่ีผู0

รับคําขอท่ีจะต0องดําเนินการตรวจสอบความถูกต0องของคําขอและความครบถ0วนของเอกสาร บรรดา
ท่ีมีกฎหมายหรือกฎกําหนดให0ต0องย่ืนมาพร0อมกับคําขอ หากคําขอไม;ถูกต0อง ให0เจ0าหน0าท่ีดังกล;าว
แนะนําให0ผู0ย่ืนคําขอดําเนินการแก0ไขเพ่ิมเติมเสียให0ถูกต0อง และหากมีเอกสารใดไม;ครบถ0วนให0แจ0งให0
ผู0ย่ืนคําขอทราบทันทีหรือภายในไม;เกินเจ็ดวันนับแต;วันท่ีได0รับคําขอ ในการแจ0งดังกล;าวให0เจ0าหน0าท่ี
ทําเป3นหนังสือลงลายมือช่ือของผู0รับคําขอและระบุรายการเอกสารท่ีไม;ถูกต0องหรือยังไม;ครบถ0วนให0ผู0
ย่ืนคําขอทราบ พร0อมท้ังบันทึกการแจ0งดังกล;าวไว0ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองน้ัน
ด0วย 

เม่ือผู0ย่ืนคําขอได0แก0ไขคําขอหรือจัดส;งเอกสารตามท่ีระบุในการแจ0งตามวรรคสอง
ครบถ0วนแล0วเจ0าหน0าท่ีจะปฏิเสธไม;ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได0 เว0นแต;มี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน0า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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ความจําเป3นเพ่ือปฏิบัติให0ถูกต0องตามกฎหมายหรือกฎและได0รับความเห็นชอบจากผู0บังคับบัญชา
เหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช;นน้ันให0ผู0บังคับบัญชาดังกล;าวดําเนินการตรวจสอบ
ข0อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว;าเป3นความบกพร;องของเจ0าหน0าท่ีให0ดําเนินการทางวินัยต;อไป 

ผู0ย่ืนคําขอต0องดําเนินการแก0ไขหรือส;งเอกสารเพ่ิมเติมต;อเจ0าหน0าท่ีภายในเวลาท่ี
เจ0าหน0าท่ีกําหนดหรือภายในเวลาท่ีเจ0าหน0าท่ีอนุญาตให0ขยายออกไป เม่ือพ0นกําหนดเวลาดังกล;าวแล0ว 
หากผู0ย่ืนคําขอไม;แก0ไขหรือส;งเอกสารเพ่ิมเติมให0ครบถ0วน ให0ถือว;าผู0ย่ืนคําขอไม;ประสงคKท่ีจะให0
เจ0าหน0าท่ีดําเนินการตามคําขอต;อไป ในกรณีเช;นน้ันให0เจ0าหน0าท่ีส;งเอกสารคืนให0ผู0ย่ืนคําขอพร0อมท้ัง
แจ0งสิทธิในการอุทธรณKให0ผู0ย่ืนคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล;าวไว0” 

 
มาตรา ๔  ให0เพ่ิมความต;อไปน้ีเป3นมาตรา ๓๙/๑ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
“มาตรา ๓๙/๑  การออกคําสั่งทางปกครองเป3นหนังสือในเร่ืองใด หากมิได0มี

กฎหมายหรือกฎกําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองในเร่ืองน้ันไว0เป3นประการอ่ืน ให0
เจ0าหน0าท่ีออกคําสั่งทางปกครองน้ันให0แล0วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีเจ0าหน0าท่ีได0รับคําขอและ
เอกสารถูกต0องครบถ0วน 

ให0เป3นหน0าท่ีของผู0บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปของเจ0าหน0าท่ี ท่ีจะกํากับดูแลให0
เจ0าหน0าท่ีดําเนินการให0เป3นไปตามวรรคหน่ึง” 

 
 

ผู0รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธK  จันทรKโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป3นการสมควรแก0ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว;าด0วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือกําหนดหลักเกณฑKในการจัดทําคําสั่งทางปกครอง
ให0มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาประโยชนKสาธารณะและอํานวยความเป3นธรรมแก;ประชาชน อีกท้ังยังเป3น
การปPองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเป3นต0องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู0จัดทํา 
๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 


