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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖ มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘
และมาตรา ๖๓/๑๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกส่ว นที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓
ในหมวด ๒ คาสั่งทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑
ถึงมาตรา ๖๓/๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
“หมวด ๒/๑
การบังคับทางปกครอง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖๓/๑ การบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๓/๒ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ท าคาสั่ง ทางปกครองมี อานาจที่ จ ะพิ จ ารณาใช้ มาตรการบังคับ
ทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งนั้นเอง ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ หรือผู้มีอานาจพิจารณา
วินิจฉัยความถูกต้องของคาสั่งทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้ าที่ต ามวรรคหนึ่ งจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่น
เป็นผู้ดาเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
น้อยที่สุด
มาตรา ๖๓/๓ ถ้ า บทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบั ง คั บ ทางปกครองไว้ โ ดยเฉพาะแล้ ว
หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่
จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้
มาตรา ๖๓/๔ ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย
ให้ดาเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ให้ถือว่า
ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น
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ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง
ไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
(๒) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากมีพฤติการณ์
ที่จาเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น
ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ
โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ดาเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยให้แจ้งมาตรการบังคับ
ทางปกครองไปยังผู้ชาระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ โดยไม่จาต้องออกคาสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก และให้นาหลักเกณฑ์
เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓/๕ ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้กาหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้
การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครองตามส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ในหมวด ๒ คาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖๓/๖ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนด
ให้ชาระเงินหรือให้กระทาหรือละเว้นกระทาในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องคดีต่อศาลและศาลได้มี
คาพิพากษาให้ชาระเงินหรือให้กระทาหรือละเว้นกระทาแล้ว
เมื่ อ ศาลได้ รั บ ฟ้ อ งคดี ต ามวรรคหนึ่ ง ไว้แ ล้ ว ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การตามส่ ว นที่ ๒
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน และส่วนที่ ๓ การบังคับตามคาสั่งทางปกครอง
ที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา เว้นแต่จะได้มีการถอนฟ้อง หรือศาลมีคาสั่งจาหน่ ายคดีจาก
สารบบความเพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการไปก่อนที่ศาลได้รับฟ้องคดี และให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองใน
ส่วนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
ส่วนที่ ๒
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้ชาระเงิน
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๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๖๓/๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ถ้าถึงกาหนดแล้ว
ไม่มีการชาระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชาระภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาเตือน เจ้าหน้าที่มีอานาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วนได้
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
เพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ออกค าสั่ ง ใช้ม าตรการบั งคั บทางปกครอง และการแต่ งตั้ง เจ้ า พนักงานบังคับ
ทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓/๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินต้องดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด
คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีการอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
(๓) ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนคาสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ว
หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงิน
ครบถ้วน และล่วงพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้
การขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อชาระเงิน รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครอง ให้กระทาได้แม้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๓/๙ กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับ
ตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือผู้มีอานาจพิจารณา
คาอุทธรณ์ อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอานาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๖๓/๑๐ เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองมีอานาจ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก
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(๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
(๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการ
บังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จาเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ทาให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสื อดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หน่ ว ยงานตาม (๑) ที่ให้ ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองใน
การดาเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึง่
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๓/๑๑ ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินอาจร้องขอให้สานักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นดาเนินการ
สืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวมีอานาจตามมาตรา ๖๓/๑๐ ด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการสืบหาทรัพย์สิน
และหากจานวนเงินที่ต้องชาระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปหรือ
ตามมูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้
ให้เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา
จากการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้ ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกิน
หนึ่งล้านบาทต่อจานวนเงินที่ต้องชาระตามคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น หรือตามจานวนที่กาหนดเพิ่มขึ้น
โดยกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน การกาหนดค่าตอบแทน และวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓/๑๒ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้กาหนดเรื่องใดไว้ ให้นาบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า
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(๑) เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงิน
(๒) ลูกหนี้ตามคาพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
(๓) อานาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายถึง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
มาตรา ๖๓/๑๓ การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ให้เสนอต่อศาล ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลแรงงาน ศาลภาษี อ ากร ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่า งประเทศ
ศาลเยาวชนและครอบครั ว หรื อ ศาลช านั ญ พิ เ ศษอื่ น แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง เป็ น ศาลที่ มี เ ขตอ านาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น
(๒) ศาลปกครอง สาหรับกรณีอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ (๑)
มาตรา ๖๓/๑๔ กรณีที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีอื่นได้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องอื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อนาเงินมาชาระตามคาพิพากษา
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๖๓/๑๕ ในกรณีที่มีการบังคับให้ชาระเงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
เป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัด
กรมบังคับคดีดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาล
ภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบั งคับคดี
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจานวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครอง
หรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่ครบถ้วน
เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระ
เงินเป็นที่สุดแล้ว ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
และให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
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เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกรมบังคับคดี พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดาเนินการ
บังคับคดีแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามวรรคหนึง่ ให้ถือว่าศาลจังหวัด ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ
ทางปกครองมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือที่ทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือทาคาสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี และเป็นศาลที่มีอานาจใน
การบังคับคดี
กรณีคาขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลาเนาของผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครองก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี หรือเพราะมี
ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหลายคนในมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกันก็ดี จะยื่นคาขอต่อศาลใด
ศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้
หน่ ว ยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓/๑๖ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดแล้ว และต่อมา
ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองขอให้พิจารณาคาสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือฟ้องคดี
ต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับคาสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่ หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่
และหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินหรือศาลมีคาสั่งให้รับคาขอหรือได้รับคาฟ้องไว้พิจารณา
ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองอาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีอานาจในการออกหมายบังคับคดีตามมาตรา
๖๓/๑๕ เพื่อขอให้สั่งงดการบังคับคดีไว้ก่อน หากศาลพิจารณาคาร้องแล้วมีคาสั่งให้งดการบังคับคดี
ให้ศาลส่งคาสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้
ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลกาหนด รวมทั้งส่งคาบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินยื่นคาร้องว่าอาจได้รับความเสียหายจากการยื่น
คาร้องตามวรรคหนึ่งและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคาร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิง
การบังคับคดี ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาล
เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกาหนด เพื่อเป็นประกันการชาระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ของรัฐสาหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคาร้องนั้ น
หรือกาหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่ง
ทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลสั่งให้ดาเนินการบังคับคดีต่อไป
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินหรือศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ได้มีคาสั่งให้ทบทวนคาสั่ง
ทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินยื่นคาร้องต่อศาลที่มีอานาจ
ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพื่อเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ดาเนิน การไปแล้ว ในกรณีที่
ศาลเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิม หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จาเป็นที่จะบังคับให้เป็นไป
ตามหมายบังคับคดีต่อไป เพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาลมีอานาจสั่งอย่างใด ๆ
ตามที่ศาลเห็นสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
มาตรา ๖๓/๑๗ เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี ให้นาความในมาตรา ๖๓/๑๐ และมาตรา
๖๓/๑๑ มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย
มาตรา ๖๓/๑๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินต้องดาเนินการสืบทรัพย์แล้วแจ้งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการ
เพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุด
และให้นาความในมาตรา ๖๓/๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มิให้นาระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๓/๑๖ วรรคหนึ่ง
มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๓/๑๙ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว การดาเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
ส่วนที่ ๓
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองทีก่ าหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา
มาตรา ๖๓/๒๐ ในส่วนนี้
“ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ชาระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนคาสั่งหรือ
ได้มีการปฏิบัติตามคาสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่กาหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๓/๒๑ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของ
คาสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยผู้อยู่
ในบังคับของคาสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด
(๒) ให้มีการชาระค่าปรับบังคับการตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอานาจกาหนดค่าปรับบังคับการจานวนเท่าใด สาหรับในกรณีใด ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยไม่ต้องออกคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทาก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของตน
มาตรา ๖๓/๒๒ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๓/๒๑ เจ้าหน้าที่จะต้อง
มีคาเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทาหรือละเว้นกระทาตามคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามสมควรแก่กรณี คาเตือนดังกล่าวจะกาหนดไปพร้อมกับคาสั่งทางปกครองก็ได้
คาเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกาหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการใน
คราวเดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระทาการแทน หรือจานวนค่าปรับบังคับการ แล้วแต่กรณี
การกาหนดค่าใช้จ่ายในคาเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กาหนดไว้
มาตรา ๖๓/๒๓ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กาหนดไว้ในคาเตือน
ตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กาหนดไว้
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้กาลัง
เข้าดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตารวจได้
มาตรา ๖๓/๒๔ ในกรณี ไ ม่ มี ก ารช าระค่ า ปรั บ บั ง คั บ การ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ เงิ น เพิ่ ม รายวัน
โดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ ๒ ต่อไป
มาตรา ๖๓/๒๕ การฟ้องคดีโ ต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้ ให้เสนอต่อศาลที่มี
เขตอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น”
มาตรา ๖ ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินใดเป็นที่สุดแล้วเป็นเวลาเกิน
หนึ่งปีในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งนั้นดาเนินการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป โดยจะดาเนินการตามมาตรา ๖๓/๑๕ ได้ต่อเมื่อเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
ซึ่งมีลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ บรรดาคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งค้างพิจารณาอยู่
ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นดาเนินกระบวนพิจารณาและมีคาพิพากษาต่อไป
จนคดีนั้นถึงที่สุด
มาตรา ๘ ให้ กรมบังคับคดี สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบอัตรากาลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ และกาหนดงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็น เพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ ระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๙ บรรดากฎหรือคาสั่งใด ๆ ที่ได้ออกโดยอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไ ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญญั ตินี้ จนกว่ า จะมี ก ฎหรื อค าสั่ ง ใด ๆ ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การดาเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะ
การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกาหนด
ให้นาวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติ
ที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สิน และมอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนดาเนินการแทนได้
ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสีย
รายได้ในที่สุด ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพื่อให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

