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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖  
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 
คําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  การคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไม 
ไดตามมาตรา ๑๓ หรือตามมาตรา ๑๖ ใหคูกรณีทําคําคัดคานเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ผูนั้น  
โดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือ 
คัดคานนั้นดวย 
  ขอ ๒  การยื่นหนังสือคัดคาน ตองกระทํากอนไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง  
โดยคูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได 
  ขอ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง คูกรณีจะยื่นตอเจาหนาที่ 
ซึ่งถูกคัดคานนั้นเอง หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน เจาหนาที่สารบรรณ หรอื 
เจาหนาท่ีคนหน่ึงคนใดในหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานสังกัดก็ได 
  ขอ ๔  ในกรณีที่สงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ ใหจาหนาซองถึง 
เจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน เจาหนาที่สารบรรณ หรอื 
เจาหนาท่ีคนหน่ึงคนใดในหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานสังกัดก็ได 
  ขอ ๕  เม่ือไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และ 
ลงทะเบียนรับไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และ 
ในกรณีที่คูกรณียื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย 
  ขอ ๖  ในกรณีที่ผูรับหนังสือคัดคานมิใชเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน ใหผูรับนั้นแจง 
การรับพรอมทั้งหนังสือคัดคานใหเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานทราบโดยไมชักชา ท้ังน้ี ภายในวัน 
ทําการรุงขึ้น 
  ขอ ๗  เมื่อเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานไดรับหนังสือคัดคานตามขอ ๓  
หรือขอ ๖ แลวใหเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานปฏิบัติดังน้ี 
  (๑) ในกรณีที่ถูกคัดคานเพราะเหตุมีสวนไดเสียตามมาตรา ๑๔ ใหหยุดการ 
พิจารณาเรื่องนั้นไวกอน และสงหนังสือคัดคานพรอมคําชี้แจงไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป 
ชั้นหนึ่งภายในหาวันทําการเพื่อผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดพิจารณาและมีคําสั่งตอไป 
  (๒) ในกรณีที่ถูกคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถาเห็นวาตนมีเหตุตามที่ถูก 
คัดคานใหปฏิบัติตาม (๑) แตถาเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ถูกคัดคาน จะทํา การพิจารณาเรื่อง 
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ตอไปก็ได แตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งตอไป 
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเหนือเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานขึ้นไปชั้นหนึ่งไมมีอํานาจ 
พิจารณาและสั่งการใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือคัดคานและคําชี้แจงใหผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจพิจารณาส่ังการเพื่อมีคําส่ังตอไป 
  ขอ ๘  ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ พิจารณาสั่งการโดยไมชักชา ท้ังน้ี ไมเกิน 
หาวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือคัดคานและคําชี้แจงจากเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน 
  ในการพิจารณาคําคัดคาน ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมโดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือพยานหลักฐานของ 
คูกรณ ี
  ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาส่ังให 
เจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานพนจากหนาที่ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ทําใหถูกคัดคาน และ 
ส่ังใหเจาหนาท่ีอื่นซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือเจาหนาท่ีอื่นซึ่งตามกฎหมาย 
อาจเปนผูทําหนาที่แทนไดเขาทําหนาที่นั้นและแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา 
  ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลไมเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาส่ังยก 
คําคัดคานและแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา 
  การพิจารณาส่ังการของผูบังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคส่ีไมตัดอํานาจ 
ผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวาที่จะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกลาว 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
              ชวน หลีกภัย 
             นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------+ 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔ วรรคสอง  
และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
บัญญัติวาการย่ืนคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาที่อื่นเขาปฏิบัติหนาที ่
แทนเจาหนาท่ีซึ่งถูกคัดคาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก๒๕๔๒/๕ก./๑๙/๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๒] 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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