
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการปฏบิัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรใหหนวยงานของรัฐกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนสวนรวม 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓๒  ระเบียบนี้มิใหใชบังคับแกกรณีที่กําหนดเปนขอยกเวนตามกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการปฏิบัติราชการที่มีกําหนดเวลาแนนอนไวแลว
โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่มี
ผลบังคับแกหนวยงานของรัฐโดยทั่วไป ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๔๓  ในระเบียบนี้ 
“การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน” หมายความวา การดําเนินการของหนวยงาน

ของรัฐ จนแลวเสร็จตามคําขอที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือสัญญาที่
หนวยงานของรัฐทํากับประชาชน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐกระทําการอันมีผลในทางราชการไมวา
ในทางที่สมประโยชนแกผูย่ืนคําขอหรือไม เชน การอนุญาต การอนุมัติ การใหความเห็นชอบ การ
รับรอง การรับจดทะเบียน การรับแจง การยกเวน การผอนผัน การขยายระยะเวลา การทําเอกสาร
ที่ประชาชนตองมี การใหสัมปทาน การตรวจสอบ การควบคุม การวิเคราะห การตรวจรับงานหรือ
ส่ิงของ การชําระหนี้ การใหคําวินิจฉัย และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการที่ไมจําตองมีคําขอ 
ไดแก การบริการที่มีลักษณะของการบริการสาธารณะ การสงเคราะห การใหความอนุเคราะหแก
ประชาชนดวย 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๒ เมษายน ๒๕๓๒ 
๒ ขอ ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓ ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม คณะกรรมการที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายหนวยงานอื่นใดของรัฐ
ในตางประเทศ ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจเฉพาะที่ตั้ง ข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หนวยงานอื่นของรัฐ และในกรณีที่เปนการใชอํานาจทํา
คําส่ังทางปกครองใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองดวย 

“วัน” หมายความวา วันตามปปฏิทิน 
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
“คําขอ” หมายความวา คําขอซึ่งประชาชนยื่นเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ

ใหแกตนตามที่กําหนดในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือสัญญาที่หนวยงานของรัฐทํากับ
ประชาชน และหมายความรวมถึงเอกสาร แบบแปลน รูป รายละเอียดอื่นที่ตองมีประกอบคําขอ
ดวย 

“ระเบียบขอบังคับ” หมายความรวมถึง กฎ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ัง
ของทางราชการที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปดวย 

“ประชาชน” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มี
กฎหมายรับรอง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชา สํานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง ซึ่งบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐ หรือกํากับ
รัฐวิสาหกิจที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

“นายกรัฐมนตรี” หมายความรวมถึง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายดวย 

 
ขอ ๕  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศกําหนดรายละเอียด
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในการนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการก็ได 

 
ขอ ๖๔  ใหมีคณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน

ของรัฐ ประกอบดวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ กรรมการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวนไม
เกินสิบเอ็ดคน และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยจะตองแตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปน
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาส่ีคน และให

                                                 
๔ ขอ ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ กับใหประธานแตงตั้งผูชวยเลขานุการไม
เกิน ๒ คน 

กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 
ขอ ๗๕  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอนายกรัฐมนตรี และใหมีอํานาจ 
(๑) เสนอแนะการออกประกาศกําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ตอนายกรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่เห็นวาระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในระเบียบของหนวยงานของรัฐเปนระยะเวลาที่เกินความจําเปน 
(๓) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี 
(๔) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยงานของรัฐกําหนดข้ึนตามระเบียบนี้ เ พ่ือรายงานตอ
นายกรัฐมนตรี 

(๕) เชิญขาราชการและลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เก่ียวของมา
สอบถาม หรือใหขอเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับ
งานในหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๖) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานใดๆ ตามที่
คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐมอบหมาย 

(๗) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
ขอ ๗  ทวิ๖ ใหมีคณะอนุกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ

หนวยงานของรัฐประจําจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ หัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดผูเปนกรรมการจังหวัด หัวหนาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที่มีงานบริการ
ประชาชนในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตามจํานวนที่เห็นสมควร และผูแทนองคกร
เอกชนที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งไมเกินหาคน เปนอนุกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เปนอนุกรรมการและเลขานุการกับใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

 

                                                 
๕ ขอ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖ ขอ ๗ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗  ตรี๗ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ติดตามและตรวจสอบใหหนวยงานของรัฐในจังหวัด

ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
(๒) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่หนวยงานของรัฐในจังหวัดไมปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยงานของรัฐกําหนดขึ้นตามระเบียบนี้เพ่ือรายงานตอ
คณะกรรมการ 

(๓) เชิญขาราชการและลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เก่ียวของมา
สอบถามหรือใหขอเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับ
งานในหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๔) ดําเนินการอื่นตามที่ประธานกรรมการหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

   
 
ขอ ๘๘  ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาและดําเนินการตามคําขอของประชาชนให

เสร็จและแจงใหประชาชนผูย่ืนคําขอทราบภายในหนึ่งวันทําการ นับแตเวลาที่ไดรับคําขอ ทั้งนี้ ให
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตั้งแตรับคําขอจนพิจารณาเสร็จและแจงใหประชาชนทราบ 

ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๙  คําขอในเรื่องใดๆ ถาโดยสภาพแหงเร่ืองไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาตามขอ ๘ ใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนสําหรับคําขอในเรื่องนั้น 

 
ขอ ๑๐  การกําหนดระเบียบตามขอ ๙ ใหกําหนดการปฏิบัติราชการทุกข้ันตอน

ตามที่จําเปนและสมควรใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน โดยใหคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชน ความประหยัดและผลประโยชนของรัฐ และใหกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนตาง ๆ 
ตั้งแตรับคําขอจนถึงแจงผลใหประชาชนผูย่ืนคําขอทราบ เชน 

(๑) การรับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองของคําขอตามลําดับที่ลงทะเบียน
ไว 

(๒) การตรวจสถานที่ ส่ิงของ หรือเอกสารอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (๑) ถาหากม ี

                                                 
๗ ขอ ๗ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๘ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) การพิจารณาคําขอของผูมีหนาที่พิจารณาคําขอตามลําดับขั้นตอนและ
เสนอแนะตอผูมีอํานาจสั่งการ 

(๔) การพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจสั่งการ 
(๕) การแจงคําส่ังหรือแจงผลการพิจารณาใหประชาชนผูย่ืนคําขอทราบ 
(๖) การดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไวใน (๑) ถึง (๕) 
 
ขอ ๑๑  ถาโดยสภาพแหงเร่ืองไมอาจกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการภายใน

กําหนดเวลาเกาสิบวันได ใหหนวยงานของรัฐขออนุมัติรัฐมนตรีในกรณีที่รัฐมนตรีเปนผูลงนามใน
ระเบียบ หรือขออนุมัติปลัดกระทรวงในกรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในระเบียบ 
เพ่ือกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาตามที่จําเปนและสมควรแกสภาพแหงเร่ือง 

 
ขอ ๑๒  ใหผูมีอํานาจปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามกฎหมายหรือระเบียบ

ขอบังคับเปนผูลงนามในระเบียบวาดวยการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ออกตามความในขอ 
๑๐ หรือขอ ๑๑ และใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป โดยใหประกาศไวในที่เปดเผย 
ณ หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตามวรรคหนึ่ง มีตําแหนง
ต่ํากวาหัวหนาหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทา ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ระดับอธิบดีหรือ
เทียบเทาเปนผูลงนามในระเบียบตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๑๓  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมอาจดําเนินการในเรื่องใดใหแลวเสร็จ

ภายในเวลาที่กําหนดตามระเบียบที่ประกาศตามความในขอ ๑๒ ใหหนวยงานของรัฐขออนุมัติ
รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงตามความในขอ ๑๑ เพ่ือขยายระยะเวลาในเรื่องนั้นไดอีกไมเกิน
สามสิบวัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว และใหหนวยงานของรัฐแจงการขยายระยะเวลาและ
เหตุผลใหประชาชนผูย่ืนคําขอทราบ 

 
ขอ ๑๔๙  การดําเนินการในเรื่องใด มีหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานเกี่ยวของ

ในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ใหหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจพิจารณาอนุญาต อนุมัติในเรื่อง
นั้นๆ ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการออกระเบียบกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันโดยใหมีรายละเอียดของขั้นตอนและระยะเวลา
ดําเนินการของแตละหนวยงานตั้งแตรับคําขอ จนกระทั่งพิจารณาแลวเสร็จ ทั้งนี้ จะจัดใหมี
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการนี้ก็ได 

 
ขอ ๑๕  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเรื่องใด ตามกฎหมายหรือระเบียบ

ขอบังคับอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐสังกัดราชการสวนกลาง และมีการมอบใหผูวา

                                                 
๙ ขอ ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการจังหวัด นายอําเภอหรือเจาหนาที่ในสวนภูมิภาคอื่น เปนผูมีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นใน
ทองที่ที่รับผิดชอบ ใหหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา โดยใหนําขอ ๙ ถึง
ขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอและเจาหนาที่ในสวน
ภูมิภาคอื่นนั้นปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดนี้ 

 
ขอ ๑๖  การนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการนั้น ไมรวมระยะเวลาที่หนวยงาน

ของรัฐคืนคําขอใหประชาชนผูย่ืนคําขอไปดําเนินการแกไข ในกรณีคําขอนั้นไมถูกตองหรือไม
สมบูรณตามขอ ๒๐ (๑) และในกรณีที่การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนนั้น จําเปนตองไดรับ
ความเห็นชอบ อนุญาต หรืออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน มิใหนับรวมระยะเวลานับแตวันที่
หนวยงานของรัฐสงเร่ืองถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จนถึงวันที่หนวยงานของรัฐไดรับแจงผล
การพิจารณาจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๑๗  ใหหนวยงานของรัฐสงระเบียบที่รัฐมนตรีหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ประกาศตามขอ ๑๒ และขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการหนึ่งชุดภายในสิบวันนับแตวันประกาศ 
 
ขอ ๑๗  ทวิ๑๐ ทุกปใหคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชน ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการจะใหหนวยงาน
ของรัฐจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่จะดําเนินการและมาตรฐานของการดําเนินการมาประกอบการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานก็ได 

ในการดําเนินการตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด หนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีเอกสารหรือรายงานหรือกระทําในประการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
หมวด ๒ 

การปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
   

 
ขอ ๑๘  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวมและเพื่อ

ประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหหนวยงานของรัฐกําหนดระเบียบวาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนนอกเวลาทําการสําหรับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในเรื่องนั้น 
และใหประชาชนผูย่ืนคําขอเสียคาใชจายตามระเบียบที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนดดวยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
ขอ ๑๙  เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ให

กระทรวงการคลังพิจารณากําหนดระเบียบวาดวยการจายเ งินคาใชจายในการจัดเก็บ 
                                                 

๑๐ ขอ ๑๗ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังสําหรับหนวยงานของรัฐนั้น 
การจายเงินคาใชจายในวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเพ่ือการดังตอไปนี ้
(๑) รายจายหมวดคาจางช่ัวคราว ในกรณีจําเปน 
(๒) รายจายหมวดคาตอบแทน เฉพาะคาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอก

เวลา คาพาหนะเหมาจาย คาปรึกษา คาเบี้ยประชุมกรรมการและเงินสมนาคุณ 
(๓) รายจายหมวดคาใชสอย คาวัสดุ และสาธารณูปโภค ซึ่งจายเพื่อการจัดทํา

คูมือ การรวบรวมกฎหมายระเบียบขอบังคับเพื่อเผยแพร การจัดประชุมสัมนาเพื่อประชาสัมพันธ
หรือพัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และคาใชจายในการติดตอส่ือสารเพื่อใหเกิดความ
รวดเร็ว 

(๔) รายจายหมวดครุภัณฑซึ่งจําเปนแกการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
 
ขอ ๒๐  ในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ในการตรวจความถูกตองและสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาว

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับกําหนด 
ใหหนวยงานดังกลาวรวบรวมความไมถูกตองหรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหประชาชนผูย่ืน
คําขอแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแก
ประชาชนผูย่ืนคําขอ ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหทราบโดยเร็ว 
ซึ่งตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑๐ (๑) 

(๒) แจงผลการพิจารณาดําเนินการตามคําขอที่ถูกตองและสมบูรณแลวให
ประชาชนผูย่ืนคําขอทราบ ในกรณีไมสามารถดําเนินการนั้นแกประชาชนผูย่ืนคําขอ ใหแจงเปน
หนังสือและระบุเหตุผลประกอบโดยละเอียด 

(๓) จัดทําและพิมพเผยแพรคูมือวาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน รวมทั้งขอควรปฏิบัติในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 

(๔) รวบรวมและพิมพเผยแพรกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
(๕) รับฟงความเห็นของประชาชนที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการ

เพ่ือประชาชน 
 

หมวด ๓ 
การรองทุกขและการกํากับใหเปนไปตามระเบียบ 

   
 
ขอ ๒๑  ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบนี้โดย

ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ประเภทนั้นๆ หรือตามกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของหนวยงานของรัฐ 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐผูใดจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ อันเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือประชาชน ใหถือวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
ขอ ๒๒๑๑  ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามระเบียบนี้

ใหแกประชาชนรายใด ประชาชนรายนั้นสามารถรองเรียนตอผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐนั้น หรือจะรองเรียนตอคณะกรรมการโดยตรงก็ได 

 
ขอ ๒๒  ทวิ๑๒ ใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ตอ

คณะกรรมการทุกปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ในการนี้หนวยงานของรัฐ
จะมีขอเสนอใดๆ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวยก็ได 

 
ขอ ๒๓  ใหคณะกรรมการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตาม

ระเบียบนี้ของหนวยงานของรัฐ แลวทํารายงานเสนอใหนายกรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละครั้ง 
 
ขอ ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรงรัดการปฏิบัติราชการของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารราชการสวนจังหวัดหรือราชการ
สวนทองถ่ินอื่น ใหเปนไปโดยรวดเร็ว โดยคํานึงถึงหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามระเบียบ
นี้ 

 
ขอ ๒๕  ใหรัฐมนตรีผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเรงรัดการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 

และส่ังการใหรัฐวิสาหกิจออกระเบียบวาดวยการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๒๖ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการออกระเบียบตามขอ ๙ ภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
ในระหวางเวลาที่ยังไมมีระเบียบวาดวยการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามวรรคหนึ่ง มิใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับแกการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐในเรื่องนั้น และใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเรงรัดการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 
 

                                                 
๑๑ ขอ ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๒ ขอ ๒๒ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐๑๓ 

 
ขอ ๑๑  ใหหนวยงานของรัฐกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามขอ ๘ ของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๑๒  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการออกระเบียบกําหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการตามขอ ๑๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ใหแลว
เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๑๓

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๑๐/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 


