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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้        
  ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้คําส่ังทางปกครองไมรวมถึง 
  (๑) คําสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณที่ไดดําเนินการตามขอ ๒ 
  (๒) คําสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณตามขั้นตอนที่มีกฎหมาย 
กําหนดไวเปนการเฉพาะ 
  ขอ ๒  การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง 
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ใหเปนอํานาจของเจาหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปน 
เจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวง  
ทบวง กรม เดียวกัน 
  (๒) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือ 
เทียบเทา หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทํา 
คําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการนั้น 
  (๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทํา 
คําส่ังทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตาม 
มาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรอื 
หัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มี 
ฐานะเปนกรมซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวานั้น 
  (๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง 
เปนผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา 
  (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ีแลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง 
เปนหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ีหรือเปนผูดํารงตําแหนง 
ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง 
  (๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารง 
ตําแหนงเลขาธิการวุฒิสภา 
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  (๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารง 
ตําแหนงเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร 
  (๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัด นายอําเภอ เจาหนาที่ของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาที่ของสวนราชการของ 
อําเภอ หรือเจาหนาที่ของสภาตําบล เวนแตกรณีที่กําหนดไวแลวใน (๑) หรอื (๓) 
  (๙) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่ง 
ทางปกครอง เปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
  (๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถิ่น  
หรือคณะผูบริหารทองถิ่น 
  (๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือในฐานะราชการในสวนภูมิภาค 
  (๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี 
ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๑๓) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจส่ังการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
กฎหมายกําหนด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมาย 
จากเจาหนาที่ดังกลาว 
  (๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแต 
กรณีในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่อื่นนอกจากที่กําหนดไวขางตน 
  (๑๕) เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง 
เปนผูซ่ึงไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
         นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
----------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่หลักการของพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงคใหมีการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง 
ทางปกครองไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไดเพียงหน่ึงช้ัน กอนท่ีจะนําคดีข้ึนวินิจฉัยยังองคกรท่ีมี 
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ท้ังน้ี เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแกไขหรือ 
ทบทวนคําส่ังทางปกครองใหถูกตอง และเปดโอกาสใหประชาชนไดรับความเปนธรรม กอนที ่
จะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกลาวดวย และโดยที ่
มาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๐/๑๗ก./๓๔/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐] 
 
 
 


