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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 
 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช 
บัญญัตินี้  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและ  
มีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่ก าหนดในกฎหมาย  
 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
 (๒) องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 (๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
 (๔) การพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลและการด าเนิ นงานของเจ้ าหน้ าที่ ในกระบวนการ 
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 

                                                 
 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



  
 

๒ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 
 (๗) การด า เนิ นงานเกี่ ยวกั บราชการทหารหรื อเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งปฏิ บั ติ หน้ าที่ ทางยุ ทธการ 
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ 
 (๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 (๙) การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
 การยกเว้ นไม่ ให้น าบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ นี้ มาใช้บั งคับแก่การด าเนิ นกิจการใด 
หรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอ  
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “วิ ธี ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ” หมายความว่ า  การ เตรี ยมการและการด า เนิ นการ 
ของเจ้าหน้าที่เ พ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด  ๆ ในทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง 
 “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 
 ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “กฎ” หมายความว่ า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระ ทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติ อ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ  
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมาย 
ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
 “เ จ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า  บุ คคล  คณะบุ คคล  หรื อนิ ติ บุ คคล  ซึ่ ง ใช้ อ าน าจหรื อ ได้ 
รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ  
เป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม 
 “คู่ ก รณี” หมายความว่ า  ผู้ ยื่ นค า ขอหรื อผู้ คั ดค้ านค า ขอ  ผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บหรื อจะอยู่ ใ น 
บังคับของค าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของ  
ผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 
 



  
 

๓ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง 
และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   
 
 มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 
 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมี 
ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน  
แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้น 
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 
 มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี 
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 
 
 มาตรา ๑๐ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้ าที่ เป็ นส านั กงานเลขานุการ ของ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและ  
กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคลดังกล่าว 
ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 
 (๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 



  
 

๔ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 (๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว 
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้
เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๖) เรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
ค าสั่งทางปกครอง 
   

ส่วนที่ ๑ 
เจ้าหน้าที่ 

   
 
 มาตรา ๑๒ ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
 
 มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณ ี
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้อง
นับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณ ี
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ ใดเป็นบุคคลตาม 
มาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคั บบัญชาเหนือตนขึ้นไป 
ชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 
 การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่ อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่  
ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ  
เพ่ือพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ  
ตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม 



  
 

๕ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการ 
ผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคน  
ที่ไม่ถูกคัดค้าน 
 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการที่ ไม่ถูกคัดค้าน ก็ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  มติดังกล่าวให้กระท าโดย  
วิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 
 การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่ งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณา  
ทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
 (๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้น 
จะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ
ทราบ แล้วแต่กรณี 
 (๓)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการ
อยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๗ การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา 
ทางปกครองที่ ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่ เสียไป 
เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  
แล้วแต่กรณีจะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 
 
 มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ 
หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ 
 
 มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา 
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุ  
ให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ  
ไปตามอ านาจหน้าที ่



  
 

๖ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๒๐ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจก ากับหรือควบคุมดูแลส าหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
และนายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 
 

ส่วนที่ ๒ 
คู่กรณี 

   
 
 มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
ได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 
 มาตรา ๒๒ ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น 
 (๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
 (๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้  แม้ผู้นั้นจะยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี 
 (๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถ  
ถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน า
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
 การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณี 
จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 
 
 มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะด าเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท าการนั้น  
ด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนทราบด้วย 
 หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ  
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า  
 การแต่งตั้งให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่ความสามารถหรือ
ความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอน  
การแต่งตั้งดังกล่าว 
 



  
 

๗ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคน 
ยื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทน  
ของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทน 
ร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 
 ในกรณีที่มีคู่กรณี เกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค าสั่ งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มี 
การก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณี  
ฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
 คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งใ ห ้
เจ้าหน้าที่ทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
 ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกับ 
ต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การพิจารณา 

   
 
 มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษา 
ต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่
เจ้าหน้าที่ก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าแปลนั้น  
เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสาร 
ฉบับที่ท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 
 การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษา 
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๒๗๒ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ 
ตามความจ าเป็นแก่กรณี 
 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมาย  
หรือกฎก าหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้ เจ้ าหน้าที่ดั งกล่ าวแนะน า 
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ 
ทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้ าที่ท าเป็นหนังสือ 

                                                 
 ๒ มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๒/๒๕๕๗) 



  
 

๘ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

ลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  
พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดท าค าสั่งทางปกครองนั้นด้วย 
 เมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็น  
เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
ตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่า
เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 
หรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ยื่นค าขอ 
ไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 
 
 มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 
 มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
 (๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือประวิงเวลา
 (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลั กฐาน  
ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที ่
 พยานหรือพยานผู้ เชี่ ยวชาญที่ เจ้ าหน้าที่ เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิ ได้รับ  
ค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ ต้องให้คู่กรณี  
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติ  
เป็นอย่างอ่ืน 
 (๑) เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 



  
 

๙ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 (๒) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครองต้องล่าช้า
ออกไป 
 (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง 
 (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ 
 (๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์  
สาธารณะ 
 
 มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่าง  
ค าวินิจฉัย 
 การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้อง
รักษาไว้เป็นความลับ 
 
 มาตรา ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี  ทั้งนี้ เท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 
 ในกรณีที่การด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก าหนดเวลาเพื่อการด าเนินงานในเรื่องนั้น 
 

ส่วนที่ ๔ 
รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 

   
 
 มาตรา ๓๔ ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืน
ก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้  
 
 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ
ได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องยืนยันค าสั่งนั้น
เป็นหนังสือ 
 



  
 

๑๐ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๓๖ ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ท าค าสั่ง ชื่อและ
ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 
 
 มาตรา ๓๗ ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้
มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
 (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ค าสั่ง  
ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค าสั่งนั้นก็ได้ 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 
 (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 
 (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ 
 (๔) เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
ในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้นร้องขอ 
 
 มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับค าสั่งทางปกครอง
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๙ การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 
 การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้  
ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 
 (๑) การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 (๒) การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต
ที่ไม่แน่นอน 
 (๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
 (๔) การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับ
ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนดข้อความในการจัดให้มีเปลี่ยนแปลง หรือ  
เพ่ิมข้อก าหนดดังกล่าว 
 



  
 

๑๑ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๓๙/๑๓ การออกค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎก าหนด
ระยะเวลาในการออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งทางปกครองนั้น  
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
 
 มาตรา ๔๐ ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ 
โต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง 
เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดั งกล่าว 
มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 
 
 มาตรา ๔๑ ค าสั่ งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
ไม่เป็นเหตุให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
 (๑) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเองไม่ได้
นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 
 (๒) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผล 
ดังกล่าวในภายหลัง 
 (๓) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์
ในภายหลัง 
 (๔) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบ
ในภายหลัง 
 เมื่อมีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งทางปกครอง
ประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือ 
แนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 
 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ต าม 
ส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ 
ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสั่ งทางปกครองไปสู่ การพิจารณาของผู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย  
ความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนั้น 
 
 มาตรา ๔๒ ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ 
โดยเหตุอื่น 

                                                 
 

๓ มาตรา ๓๙/๑ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๒/๒๕๕๗)  



  
 

๑๒ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 เมื่อค าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด 
ที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ 
ของค าสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้  
เจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 
 
 มาตรา ๔๓ ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจ 
แก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 
 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี  
ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้น 
เนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
 

ส่วนที่ ๕ 
การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

   
 
 มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี 
และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่ง 
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่ง 
ดังกล่าว 
 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ อ้างอิง 
ประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ ไม่ เป็ นเหตุ ให้ ทุ เลาการบั งคับตามค าสั่ งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่ งให้ทุ เลา 
การบังคับตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง๔ 
 
 มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดย 
ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่ เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่ า 
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนด 
เวลาดังกล่าวด้วย 
 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ 
ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามี 
เหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือ  

                                                 
 

๔ มาตรา ๔๔ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒)  
 



  
 

๑๓ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

แจ้งให้ผู้ อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
 เจ้าหน้าที่ผู้ ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้ เป็นไปตามที่ก าหนดใน  
กฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
 มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะ 
เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมีค าสั่ง 
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระ 
หรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนด 
เป็นเงื่อนไขอย่างไรกไ็ด้ 
 
 มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายก าหนดให้ อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่ งเป็นคณะกรรมการ  ขอบเขต 
การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส าหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตาม 
บทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 
 
 มาตรา ๔๘ ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉั ยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  
แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์  
ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่วนที่ ๖ 
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

   
 
 มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้ 
โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม ่
 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค าสั่งทางปกครองจะได้ท าขึ้นเพราะ  
การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจ 
โดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
 
 มาตรา ๕๐ ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ 



  
 

๑๔ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

แต่ถ้าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑  
และมาตรา ๕๒ 
 
 มาตรา ๕๑ การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน 
หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ รับประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสั่ง
ทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 
 ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค าสั่งทางปกครองได้ใช้  
ประโยชน์อันเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรือได้ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี 
 ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้  
 (๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจ
โดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 (๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 (๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะได้รับค าสั่งทางปกครอง 
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง  
ได้ไป ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
โดยถ้าเมื่อใดผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้น
หากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป  
และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจ านวน 
 
 มาตรา ๕๒ ค าสั่ งทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ ไม่อยู่ ในบังคับของมาตรา ๕๑ 
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าว  
มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองได้  
และให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้อง 
ร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
 ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากค าสั่ง 
ทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน 
 
 มาตรา ๕๓ ค าสั่ งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งไม่ เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ รับค าสั่ ง 
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึง  
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องท าค าสั่ งทางปกครองที่มี เนื้อหาท านอง 
เดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุอ่ืน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์ 
ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย 



  
 

๑๕ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ งทางปกครองอาจ 
ถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด 
ขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค าสั ่งทางปกครอง
นั้นเอง 
 (๒) ค าสั่งทางปกครองนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่
ก าหนด 
 (๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะ 
ท าค าสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 
 (๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะท าค าสั่งทางปกครองแล้ว
เจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระท าได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 
 (๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจ าเป็นต้อง 
ป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 
 ในกรณีที่มีการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) ผู้ได้รับ 
ประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริ ตในความคงอยู่ของค าสั่ง 
ทางปกครองได้ และให้น ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ 
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคต 
ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง 
 (๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค าสั่ง
ทางปกครอง 
 ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๗ 
การขอให้พิจารณาใหม่ 

   
 
 มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครองที่พ้นก าหนด
อุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ
 (๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ



  
 

๑๖ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

พิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
 (๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
 (๔) ถ้าค าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือ  
ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
 การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้น 
ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 
 การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้  
พิจารณาใหม่ได ้
 

ส่วนที่ ๘ 
การบังคับทางปกครอง๕ 

   
 
 มาตรา ๕๕๖ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๕๖๗ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๕๗๘ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๕๘๙ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๕๙๑๐ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๖๐๑๑ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๖๑๑๒ (ยกเลิก) 
 

                                                 
  ๕ ส่วนท่ี ๘ การบังคับทางปกครอง ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒)  
  ๖ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒)  
  ๗ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
  ๘ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
  ๙ มาตรา ๕๘ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๐ มาตรา ๕๙ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๑ มาตรา ๖๐ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 

๑๒ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๑๗ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๖๒๑๓ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๖๓๑๔  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๒/๑ 
การบังคับทางปกครอง๑๕ 

   
ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป๑๖ 
    

 
 มาตรา ๖๓/๑๑๗ การบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคบักับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
 มาตรา ๖๓/๒๑๘ เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้  เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา  
การบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้นเอง ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ หรือผู้มีอ านาจพิจารณา 
วินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองดังกล่าว  
 เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจให้ เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืน  
เป็นผู้ด าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง  
น้อยที่สุด  
 
 มาตรา ๖๓/๓๑๙ ถ้าบทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้ โดยเฉพาะแล้ว 
หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่  
จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้  
 

                                                 
 

๑๓ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๔ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๕ หมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๖ ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๗ มาตรา ๖๓/๑ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๑๘ มาตรา ๖๓/๒ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 

๑๙ มาตรา ๖๓/๓ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๑๘ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๖๓/๔๒๐ ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 
ให้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ให้ถือว่า  
ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น  

ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยัง
ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง เมื่อปรากฏว่า  
 (๑) ผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธร ณ์การใช้  
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  
 (๒) ผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้  
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากมีพฤติการณ์  
ทีจ่ าเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น  
 ในกรณีที่ เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ 
โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ด าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง
ไปยังผู้ช าระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้อง
ออกค าสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก และให้น าหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลา  
ในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
  
 มาตรา ๖๓/๕๒๑ ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ผู้อยู่ 
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้ 
 การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์ค าสั่ง 
ทางปกครองตามส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ในหมวด ๒ ค าสั่งทางปกครอง 
 
 มาตรา ๖๓/๖๒๒ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนด 
ให้ช าระเงินหรือให้กระท าหรือละเว้นกระท าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องคดีต่อศาลและศาลได้มี  
ค าพิพากษาให้ช าระเงินหรือให้กระท าหรือละเว้นกระท าแล้ว  
 เมื่ อศาลได้รับ ฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ งไว้แล้ว  ห้ ามมิ ให้ เจ้ าหน้าที่ ด า เนินการตามส่วนที่  ๒ 
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน และส่วนที่ ๓ การบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 
ที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า เว้นแต่จะได้มีการถอนฟ้อง หรือศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีจาก  
สารบบความเพราะเหตุอ่ืน ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้ 
ด าเนินการไปก่อนที่ศาลได้รับฟ้องคดี และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง  
ในส่วนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ  

 

                                                 
 ๒๐ มาตรา ๖๓/๔ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๒๑ มาตรา ๖๓/๕ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๒๒ มาตรา ๖๓/๖ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๑๙ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

ส่วนที่ ๒ 
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน๒๓ 

    
๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ๒๔ 

    
 

 มาตรา ๖๓/๗๒๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มี
การช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วนได้  
 ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้ งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
เพ่ือด าเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป  
 เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๖๓/๘๒๖ หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินต้องด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด  
 ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์  
 (๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล  
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี  
 (๓) ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนค าสั่งบางส่วน และคดีถึงท่ีสุดแล้ว  
 หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน
ครบถ้วน และล่วงพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้  
 การขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธี อ่ืนซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ  
ทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือช าระเงิน รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครอง ให้กระท าได้แม้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว  
 
 

                                                 
  ๒๓ ส่วนท่ี ๒ การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน เพิม่เติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
  ๒๔ ๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๒๕ มาตรา ๖๓/๗ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๒๖ มาตรา ๖๓/๘ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๒๐ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๖๓/๙๒๗  กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับ  
ตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือผู้มีอ านาจพิจารณา  
ค าอุทธรณ์ อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่  
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 
 มาตรา ๖๓/๑๐๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองมีอ านาจ  
 (๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการ  
บังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จ าเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ท าให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที 
และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับ
การจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

หน่วยงานตาม (๑ ) ที่ ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ ออกค าสั่ งใช้มาตรการบังคับทางปกครองใน 
การด าเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
มาตรา ๖๓/๑๑๒๙ ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง

หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินอาจร้องขอให้ส านักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการ 
สืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจตามมาตรา ๖๓/๑๐ ด้วย  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการสืบหาทรัพย์สินและ 
หากจ านวนเงินที่ต้องช าระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปหรือตามมูลค่า 
ที่ก าหนดเพิ่มข้ึนโดยกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ 
 ให้เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจาก 
การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้ ทั้งนี้  จ านวนเงินค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาทต่อจ านวนเงินที่ต้องช าระตามค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น หรือตามจ านวนที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น  
โดยกฎกระทรวง  

                                                 
 

๒๗ มาตรา ๖๓/๙ เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๒๘ มาตรา ๖๓/๑๐ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๒๙ มาตรา ๖๓/๑๑ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๒๑ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน การก าหนดค่าตอบแทน และวิธีการ  
จ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๖๓/๑๒๓๐ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้ก าหนดเรื่องใดไว้ ให้น าบทบัญญัติใน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า  

(๑) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงิน  
  (๒) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง  

(๓) อ านาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

(๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายถึง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง  
 
มาตรา ๖๓/๑๓๓๑ การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสี ย
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ให้เสนอต่อศาล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลเยาวชน
และครอบครัว หรือศาลช านัญพิเศษอ่ืน แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
เกี่ยวกับค าสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น 

(๒) ศาลปกครอง ส าหรับกรณีอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ (๑)  
 
มาตรา ๖๓/๑๔๓๒ กรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนได้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ 

เรียกร้องอ่ืนใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือน าเงินมาช าระตามค าพิพากษา  
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  
 

๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี๓๓ 
   

 
มาตรา ๖๓/๑๕๓๔ ในกรณีที่มีการบังคับให้ช าระเงินและค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน 

เป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่ งให้ช าระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัด 

                                                 
 

๓๐ มาตรา ๖๓/๑๒ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๓๑ มาตรา ๖๓/๑๓ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๓๒ มาตรา ๖๓/๑๔ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๓๓ ๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 

๓๔
 มาตรา ๖๓/๑๕ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๒๒ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

กรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายใน  
สิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด เพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับ  
ให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจ านวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้
ช าระตามค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ด าเนินการบังคับ 
ทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินหรือได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วน  

เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน  
เป็นที่สุดแล้ว ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ  
เพ่ือด าเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
และให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
 เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกรมบังคับคดี พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการ 
บังคับคดีแล้ว  
 เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าศาลจังหวัด ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  
ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอ่ืนในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือที่ทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
หรือท าค าสั่งในเรื่องใด ๆ อันเก่ียวด้วยการบังคับคดี และเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี  
 กรณีค าขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิล าเนาของผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครองก็ดี  เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี  หรือเพราะมี  
ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหลายคนในมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกันก็ดี จะยื่นค าขอต่อศาลใด  
ศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้  
 หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๖๓/๑๖๓๕ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว และต่อมา 
ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองขอให้พิจารณาค าสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือฟ้องคดี 
ต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ 
และหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินหรือศาลมีค าสั่งให้รับค าขอหรือได้รับค าฟ้องไว้พิจา รณา 
ผู้อยู่ ในบังคับของค าสั่ งทางปกครองอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจในการออกหมายบั งคับคดีตามมาตรา 
๖๓/๑๕ เพ่ือขอให้สั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน หากศาลพิจารณาค าร้องแล้วมีค าสั่งให้งดการบังคับคดี  
ให้ศาลส่งค าสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ 
ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด รวมทั้งส่งค าบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ  
ที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า  

                                                 
๓๕ มาตรา ๖๓/๑๖ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๒๓ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินยื่นค าร้องว่าอาจได้รับความเสี ยหายจากการยื่นค าร้อง 
ตามวรรคหนึ่งและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี 
ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายใน
ระยะเวลาที่ศาลจะก าหนด เพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐส าหรับ 
ความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าร้องนั้นหรือก าหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพ่ือคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตาม 
ค าสั่งศาล ให้ศาลสั่งให้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป  
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินหรือศาลที่มีเขตอ านาจใน  
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ได้มีค าสั่งให้ทบทวนค าสั่ง  
ทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจ 
ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพ่ือเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ในกรณีที่ 
ศาลเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิม หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะบังคับให้เป็นไป 
ตามหมายบังคับคดีต่อไป เพ่ือประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาลมีอ านาจสั่งอย่างใด ๆ 
ตามท่ีศาลเห็นสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ  
 
 มาตรา ๖๓/๑๗๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดี ให้น าความในมาตรา ๖๓/๑๐ และมาตรา  
๖๓/๑๑ มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย  
 
 มาตรา ๖๓/๑๘๓๗ หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินต้องด าเนินการสืบทรัพย์แล้วแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการเพ่ือให้  
มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด และให้น า
ความในมาตรา ๖๓/๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 มิให้น าระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามค าสั่งศาลตามมาตรา ๖๓/๑๖ วรรคหนึ่ง 
มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง  
 
 มาตรา ๖๓/๑๙๓๘ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว การด าเนิน 
การบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง  

 

 

 
                                                 
 ๓๖ มาตรา ๖๓/๑๗ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๓๗ มาตรา ๖๓/๑๘ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๓๘ มาตรา ๖๓/๑๙ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๒๔ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

ส่วนที่ ๓ 
การบงัคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า๓๙ 

    
 

มาตรา ๖๓/๒๐๔๐ ในส่วนนี้  
 “ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ช าระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนค าสั่งหรือ  
ได้มีการปฏิบัติตามค าสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืน  
 
 มาตรา ๖๓/๒๑๔๑ ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของ
ค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน โดยผู้อยู่ 
ในบังคับของค าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด  
 (๒) ให้มีการช าระค่าปรับบังคับการตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน 
 เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ านาจก าหนดค่าปรับบังคับการจ านวนเท่าใด ส าหรับในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย  
ที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท าก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้  
ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน  
 
 มาตรา ๖๓/๒๒๔๒ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๓/๒๑ เจ้าหน้าที่จะต้อง 
มีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ตามสมควรแก่กรณี ค าเตือนดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งทางปกครองก็ได้  
 ค าเตือนนั้นจะต้องระบุ  
 (๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่ จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่ งมาตรการใน 
คราวเดียวกันไม่ได้  

                                                 
 

๓๙ ส่วนที่ ๓ การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๔๐ มาตรา ๖๓/๒๐ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๔๑ มาตรา ๖๓/๒๑ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๔๒ มาตรา ๖๓/๒๒ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 



  
 

๒๕ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 (๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมรายวันในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้  
บุคคลอื่นกระท าการแทน หรือจ านวนค่าปรับบังคับการ แล้วแต่กรณี 
 การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หากจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้  
 
 มาตรา ๖๓/๒๓๔๓ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในค าเตือน 
ตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ 
ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์  
 ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลัง  
เข้าด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุ  
 ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าพนักงานต ารวจได้  
 
 มาตรา ๖๓/๒๔๔๔ ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินเ พ่ิมรายวัน 
โดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ ๒ ต่อไป  
 
 มาตรา ๖๓/๒๕๔๕ การฟ้องคดีโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้  ให้เสนอต่อศาลที่มี 
เขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น 
 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาและอายุความ 

   
 
 มาตรา ๖๔ ก าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น 
รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าที่ 
 ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้นับ 
วันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ในกรณีที่บุคคลใดต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือ 
โดยค าสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท าการงานส าหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณี  
ของบุคคลผู้รับค าสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท างานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือ
เจ้าหน้าทีท่ี่มีค าสั่งจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

                                                 
 

๔๓ มาตรา ๖๓/๒๓ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๔๔ มาตรา ๖๓/๒๔ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 ๔๕ มาตรา ๖๓/๒๕ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.๓/๒๕๖๒) 
 



  
 

๒๖ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลา 
นั้นได้สิ้ นสุดลงแล้ว เจ้าหน้าที่ อาจขยายโดยก าหนดให้มีผลย้อนหลั งได้ เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตาม  
ระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น 
 
 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
กฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าที่  
อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสี ยใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นค าขอภายใน 
สิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 
 
 มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
หรือการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้น  
จนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค าขอหรือ 
ทิ้งค าขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นค าขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย 
 

หมวด ๔ 
การแจ้ง 

   
 
 มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระท าโดยวาจาหรือเป็น 
หนังสือได้หรือมีกฎหมายก าหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีค าสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 
 
 มาตรา ๖๙ การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็น  
หนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้ าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า 
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 
 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือ 
ว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 
 
 มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่ง 
ไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น  หรือในกรณี 
ที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้า  
เจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 



  
 

๒๗ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน  
นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 
 
 มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด าเนินการในเรื่องนั้น 
ว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ าเภอที่ผู้รับ 
มีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 
 
 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนาหรือรู้ตัวและภูมิล าเนาแต่มีผู้รับเกิน 
หนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 
 
 มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค าสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสาร 
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น  
และต้องจัดส่งค าสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจกระท าได้  
ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของ 
หน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ
หลังจากนั้น 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง 

   
 
 มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล 
 
 มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้
กระท าโดยประมาท 
 (๖) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 



  
 

๒๘ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอ านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งผู้ อ่ืน 
เป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ อยู่ 
ของผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน  
ต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่  
ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
 
 มาตรา ๗๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความ  
ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ 
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัด  
ให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะ 
ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้ 
มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่ เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้  
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม  
แต่ทั้งนี้ต้องระบคุวามประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 
 
 มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด 
 การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่
กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการ 
ที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ  
จะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 
 มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบร้อย 
ในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 
 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้รองประธานกรรมการ 
ท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ นอกจากการด าเนินการประชุมให้น า 
ความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 



  
 

๒๙ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

 มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น  
เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
 
 มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
 ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการ 
ฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 
 มาตรา ๘๔ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัย 
เรื่องนั้น 
 ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
 มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๘๖ บรรดาค าขอเพ่ือให้มีค าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาค าขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือกฎส าหรับเรื่องนั้น  
ได้ก าหนดไว้ 
 
 มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      บรรหาร ศิลปอาชา 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 



  
 

๓๐ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

     
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินงานทางปกครองในปัจจุบันยังไม่มี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงาน 
ทางปกครองขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมาย  
ให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
     
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าค าสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
     
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๗ 
 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 มาตรา ๖ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินใดเป็นที่สุดแล้วเป็นเวลาเกิน 
หนึ่งปีในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งนั้นด าเนินการบังคับทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ต่อไป โดยจะด าเนินการตามมาตรา ๖๓/๑๕ ได้ต่อเมื่อเป็นค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน 
ซึ่งมีลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๗ บรรดาคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งค้ างพิจารณาอยู่ 
ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นด าเนินกระบวนพิจารณาและมีค าพิพากษาต่อไป 
จนคดีนั้นถึงที่สุด  
 
 มาตรา ๘ ใ ห้ ก ร มบั ง คั บ คดี  ส า นั ก ง าน  ก .พ .ร .  ส า นั ก ง าน  ก .พ . ส า นั ก งบประมาณ 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี  กรอบอัตราก าลังข้าราชการและ 

                                                 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้า ๑๑๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



  
 

๓๑ ส านักงานศาลปกครอง/ว๒๘  

พนักงานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็น เพ่ือรองรับการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ  
 
 มาตรา ๙ บรรดากฎหรือค าสั่งใด ๆ ที่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ .ศ . ๒๕๓๙ ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่ าจะมีกฎหรือค า สั่ ง ใด ๆ ที่ ออกตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ . ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
 การด าเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ 
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

ฯลฯ    ฯลฯ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะ
การบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 
ให้น าวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิ น อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติ 
ที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนด าเนินการแทนได้
ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค าสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้ช าระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสีย
รายได้ในที่สุด ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 

 


