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ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

____________ 

 

                                      ศภุวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗ 
 
 
  มาตรา ๖๖๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น
บทบัญญัติเก่ียวกับการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายในกรณีท่ีผู้ใดไม่อาจกระทําการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดได้เนื่องจากมีพฤติการณ์ท่ีจําเป็นอันมิใช่ความผิดของผู้นั้น ในเร่ืองเสร็จท่ี    
๒๑๓/๒๕๕๐๒ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้วินิจฉัยวางหลักเก่ียวกับ “เงื่อนไข”  
ในการขยายระยะเวลาตามมาตรา ๖๖ ไว้ว่าจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขใด ห้าปีผ่านไป เหตุการณ์
มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พัดพาปัญหาเก่ียวกับมาตรา ๖๖ กลับมาหาคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (รวมท้ังผู้เขียนในฐานะเลขานุการผู้รับผิดชอบเร่ือง) อีกคร้ังหนึ่ง    
และเป็นโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕๓ เก่ียวกับ “ขอบเขต”   
การบังคับใช้มาตราดังกล่าวว่าสามารถนําไปใช้บังคับกับระยะเวลาในเร่ืองใดได้บ้าง  
  อันท่ีจริงแล้วความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองเสร็จ
ท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐ ได้ “เผย” ให้เห็นถึงขอบเขตการบังคับใช้มาตรา ๖๖ อยู่เป็นนัย โดยคณะกรรมการฯ  
ได้ให้ความเห็นว่า มาตรา ๖๖ เป็นบทบัญญัติท่ีมุ่งหมายให้ความยุติธรรมแก่ “คู่กรณีในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง” ซ่ึงทําให้เข้าใจได้ว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องเป็นระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครอง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ 
มิได้วินิจฉัยประเด็นนี้ให้เป็นท่ีชัดเจน แต่มุ่งอธิบายถึงเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาว่าจะต้องเป็นไป 

 

 

                                                 
∗

 Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit 

public  - mention très bien (Poitiers) 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑

 มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผู้ใดไม่อาจกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะ  
มีพฤติการณ์ท่ีจําเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีคําขอเจ้าหน้าท่ีอาจขยายระยะเวลาและ
ดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ ต้องยื่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้น 
ได้ส้ินสุดลง 
๒

 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การขยายระยะเวลาอุทธรณ์และการรับอุทธรณ์ท่ียื่นเกิน
ระยะเวลาไว้พิจารณา : กรณีการอุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกองทัพอากาศ 
๓

 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒ 

ภายใต้เงื่อนไขสองประการ ประการท่ีหนึ่ง พฤติการณ์ท่ีทําให้คู่กรณีไม่อาจกระทําการภายใน
ระยะเวลาจะต้องไม่ใช่ปัญหาข้อขัดข้องท่ัวไปท่ีคู่กรณีอาจประสบได้ในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง แต่เป็นพฤติการณ์ท่ีทําให้คู่กรณีไม่อาจกระทําการใด ๆ ได้โดยส้ินเชิง และพฤติการณ์นั้นมิได้
เกิดจากความผิดของคู่กรณีเอง ประการท่ีสอง คู่กรณีจะต้องมีคําขอขยายระยะเวลาอย่างช้าท่ีสุด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพฤติการณ์เช่นว่านั้นได้ส้ินสุดลง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาขยาย
ระยะเวลาให้แล้ว คู่กรณีจะต้องกระทําการภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนดด้วย เงื่อนไขท้ังสอง
ประการข้างต้นนี้ มีแง่มุมท่ีน่าพิจารณาอย่างไร มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ผู้เขียนเคยเสนอ           
บทวิเคราะห์ไว้โดยละเอียดแล้ว๔ และปรากฏว่ามีผู้สนใจศึกษาวิเคราะห์เร่ืองดังกล่าวเช่นเดียวกัน๕ 
  ในบทวิเคราะห์เก่ียวกับขอบเขตการบังคับใช้มาตรา ๖๖ นั้น ผู้เขียนเคยเสนอ
ความเห็นไว้ว่า มาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติท่ีใช้กับระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึง
ระยะเวลาท่ีกําหนดในคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ  ส่วนระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายในท่ีนี้จะหมายถึงระยะเวลาใด ๆ ท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายท้ังหมดหรือไม่ ผู้เขียนได้ให้ความเห็นว่า เม่ือมาตรา ๖๖ เป็นบทบัญญัติหนึ่ง   
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้มาตราดังกล่าว   
จึงต้องมีความเช่ือมโยงกับขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ซ่ึงใช้บังคับกับ “การพิจารณาทาง
ปกครอง” ดังนั้น มาตรา ๖๖ จึงใช้บังคับกับระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนของ
ระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองเท่านั้น ไม่รวมถึงระยะเวลาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับ 
การพิจารณาทางปกครอง โดยระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองซ่ึงอาจนํามาตรา ๖๖ มา
ใช้ขยายระยะเวลาได้ เช่น ระยะเวลาร้องขอค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการเพิกถอน
คําส่ังทางปกครอง ระยะเวลายื่นคําขอให้พิจารณาใหม่ ฯลฯ๗ ซ่ึงเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีคณะกรรมการ   
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของผู้เขียนดังกล่าว และได้ให้ความเห็น   
เป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕ ในการตอบข้อหารือของ
สํานักงานประกันสังคม 

  มาตรา ๖๖ สามารถนํามาใช้ขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตามกฎหมาย
ประกันสังคมได้หรือไม่  

ข้อหารือของสํานักงานประกันสังคมมีท่ีมาจากเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้นายจ้างในสถานประกอบการในพ้ืนท่ี         
ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถนําส่งเงินสมทบให้แก่สํานักงานประกันสังคมได้ภายในกําหนดเวลาตาม    

                                                 
๔

 ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ,์ “ปัญหาการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๒๕ ตอน ๓ (๒๕๕๑), หน้า ๙๓-๑๔๑. 
๕

 รัมภา  รัฐสมบูรณ,์ หลักการขยายระยะเวลาและการรื้อฟ้ืนฐานะเดิม (status quo ante) ในกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๔ 
๖

 มาตรา ๖๕  ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีอาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลานั้นได้ส้ินสุดลงแล้ว
เจ้าหน้าท่ีอาจขยายโดยกําหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการส้ินสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมท่ีจะให้ส้ินสุดลงตามนั้น 
๗

 ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ,์ อ้างแล้วใน (๔), หน้า ๑๑๖-๑๑๗.  
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๓ 

มาตรา ๔๗๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีกําหนดให้นายจ้างนํา      
เงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนท่ีได้หักไว้จากค่าจ้าง และเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง ส่งให้แก่
สํานักงานประกันสังคมภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหักเงินสมทบไว้ โดยกรณีท่ี
นายจ้างไม่นําส่งเงินสมทบภายในเวลาท่ีกําหนด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสอง     
ต่อเดือนของจํานวนเงินสมทบท่ีมิได้นําส่งนับแต่วันถัดจากวันท่ีต้องนําส่งเงินสมทบตามท่ีกําหนดใน
มาตรา ๔๙๙ และแม้ว่ามาตรา ๘๔๑๐ ทวิ จะกําหนดให้ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกําหนดเวลาสามารถยื่น 
คําร้องขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาได้ก่อนส้ินกําหนดเวลาในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามกําหนดเวลา และเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมสามารถขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปได้
ตามความจําเป็นแก่กรณี แต่ไม่เกินหนึ่งเท่าของระยะเวลาท่ีกําหนด แต่ปรากฏว่า นายจ้างก็ไม่สามารถ
ยื่นขอขยายกําหนดเวลาได้ก่อนส้ินกําหนดเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ สํานักงานประกันสังคม
พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่า การท่ีนายจ้างไม่สามารถนําส่งเงินสมทบได้ภายในกําหนดเวลา     
ตามกฎหมายนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย ซ่ึงเป็นพฤติการณ์ท่ีจําเป็นอันมิได้เกิดจากความผิด
ของนายจ้าง เพ่ือความเป็นธรรมแก่นายจ้าง จึงน่าจะนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบได้ โดยให้นายจ้างนําส่งเงินสมทบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่เหตุการณ์อุทกภัยในแต่ละพ้ืนท่ีเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การ
ดําเนินการในเร่ืองนี้เป็นไปโดยรอบคอบและชอบด้วยกฎหมาย สํานักงานประกันสังคมจึงขอหารือว่า 
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ออกประกาศสํานักงานประกันสังคมเพ่ือขยายหรือ
                                                 
๘

 มาตรา ๔๗  ทุกครั้งท่ีมีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจํานวนท่ีต้องนําส่งเป็นเงินสมทบ
ในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๖ และเม่ือนายจ้างได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงิน
สมทบแล้วตั้งแต่วันท่ีนายจ้างหักค่าจ้าง 
  ให้นายจ้างนําเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนท่ีได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง ส่ง
ให้แก่สํานักงานภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหักเงินสมทบไว้พร้อมท้ังยื่นรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๙

 มาตรา ๔๙  นายจ้างซ่ึงไม่นําส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจํานวนภายใน
เวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๗ ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินสมทบท่ีนายจ้างยังมิได้
นําส่ง หรือของจํานวนเงินสมทบท่ียังขาดอยู่ นับแต่วันถัดจากวันท่ีต้องนําส่งเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถ้าถึง 
สิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดท้ิง 
   ในกรณีท่ีนายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่ครบจํานวนตาม
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินท่ีต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจํานวน และต้อง
จ่ายเงินเพ่ิมในเงินจํานวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับแต่วันถัดจากวันท่ีต้องนําส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่านี้ สิทธิท่ี
ผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหนึ่งว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว 
๑๐

 มาตรา ๘๔ ทวิ  กําหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ และ
มาตรา ๕๖ ถ้าผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกําหนดเวลานั้นมิได้อยู่ในประเทศหรือมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตาม
กําหนดเวลานั้นได้ และได้ยื่นคําร้องก่อนส้ินกําหนดเวลานั้นเพ่ือขอขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาโดยแสดงเหตุแห่ง
ความจําเป็น เม่ือเลขาธิการเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปได้ตามความจําเป็นแก่กรณี    
แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกินไปกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ 
  การขยายเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๗ ไม่เป็นเหตุให้ลดหรืองดเงินเพ่ิม 
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๔ 

เล่ือนกําหนดเวลาการนําส่งเงินสมทบของนายจ้างได้หรือไม่ และหากมีการขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา 
และนายจ้างได้นําส่งเงินสมทบภายในกําหนดเวลาท่ีขยายหรือเล่ือนออกไปแล้ว นายจ้างจะยังคงต้อง
จ่ายเงินเพ่ิมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ อีกหรือไม่ เพราะตามปกติแม้กรณีท่ีมี
การขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตามมาตรา ๔๗ แล้ว มาตรา ๘๔ ทวิ วรรคสอง ก็ยัง
กําหนดให้ผู้เก่ียวข้องยังคงต้องรับผิดในเงินเพ่ิม มิได้เป็นเหตุให้ลดหรืองดเงินเพ่ิมแต่อย่างใด  

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ใช่ “ยาครอบจักรวาล” 

  ช่ือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอาจทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการโดยท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่าจะดําเนินการในเร่ืองใด และแม้ว่า   
ผู้ตรากฎหมายจะบัญญัติในมาตรา ๓๑๑ ว่าพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่ “วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง” ตามกฎหมายต่าง ๆ รวมท้ังกําหนดนิยามคําว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ไว้ใน
มาตรา ๕๑๒ ด้วย แต่ก็ต้อง “ถอดรหัส” นิยามดังกล่าวกันหลายช้ันหลายเชิงกว่าจะได้ข้อสรุปว่า
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับการดําเนินการในเร่ืองใดของฝ่ายปกครอง ท่ีผ่านมาผู้คนจํานวนไม่น้อย  
ไม่ว่าประชาชนท่ัวไปหรือแม้แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงมีความสับสนเก่ียวกับ “ขอบเขต” การบังคับใช้
กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นอันมาก เช่นกรณีของมาตรา ๖๖ ท่ีเก่ียวกับการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมาย ก็ยังเข้าใจกันว่าเป็นบทบัญญัติท่ีนําไปใช้ขยายระยะเวลาใด ๆ ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายได้ 
หากเป็นระยะเวลาเก่ียวกับเร่ืองในทางปกครอง หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายในเร่ืองใดได้กําหนด
ระยะเวลากระทําการของบุคคลไว้ ดังเช่นสํานักงานประกันสังคมท่ีเข้าใจว่า มาตรา ๖๖ น่าจะนําไปใช้
ขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบของนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมได้ จึงหารือว่าจะอาศัยอํานาจ
ตามมาตราดังกล่าวประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ออก
ประกาศเพ่ือขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบให้นายจ้างได้หรือไม่ ซ่ึงการท่ีสํานักงานประกันสังคม

                                                 
๑๑ มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๒ มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัดให้มีคําส่ัง 
ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดให้มีคําส่ังทาง
ปกครอง 
  “คําส่ังทางปกครอง” หมายความว่า 
  (๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวร
หรือชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่  
ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๕ 

อ้างถึงมาตรา ๓ ด้วย นั้น เนื่องจากเห็นว่า มาตรา ๘๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ กําหนด
หลักเกณฑ์การขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบไว้โดยมีหลักประกันความเป็นธรรมท่ีต่ํากว่า    
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพราะบุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องขอขยาย
กําหนดเวลาก่อนส้ินสุดกําหนดเวลาเดิม ขณะท่ีมาตรา ๖๖ กําหนดให้ยื่นคําขอขยายระยะเวลาภายใน
สิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์ท่ีจําเป็นได้ส้ินสุดลงซ่ึงอาจเป็นกรณีท่ีล่วงพ้นกําหนดเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไปแล้วก็ได้ อีกท้ังการขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ   
ก็ไม่เป็นเหตุให้ลดหรืองดเงินเพ่ิม กรณีจึงชอบท่ีจะนําหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาตามมาตรา ๖๖ 
ซ่ึงมีหลักประกันความเป็นธรรมสูงกว่ามาใช้บังคับ ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

  ในการตอบข้อหารือของสํานักงานประกันสังคม ก่อนท่ีจะให้ความเห็นเก่ียวกับ
ขอบเขตการบังคับใช้มาตรา ๖๖ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้วินิจฉัยให้เป็นท่ี
ชัดเจนว่ากฎหมายฉบับนี้มี “ขอบเขต” ใช้บังคับกับการดําเนินการของฝ่ายปกครองในเร่ืองใด โดย
คณะกรรมการฯ ได้ถอดรหัสคําว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” และให้ความเห็นว่า “มาตรา ๓ 
กําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ และมาตรา ๕ 
กําหนดว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายถึง การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดให้มีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่โดยท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิได้กําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับกฎไว้ ปัจจุบันพระราชบัญญัตินี้จึงใช้บังคับแก่การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง อันเป็นความหมายของคําว่า “การพิจารณาทางปกครอง” ตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๕ รวมท้ังการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพิจารณาทางปกครอง เช่น การแจ้ง
คําส่ังทางปกครอง การบังคับตามคําส่ังทางปกครอง ฯลฯ” กล่าวให้ชัด พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เป็นกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาเพ่ือออกคําส่ังทางปกครองและการดําเนินการ
ท่ีเก่ียวเนื่องเท่านั้น มิใช่กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการดําเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ ในทาง 
ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นกฎของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง หรือปฏิบัติการทางปกครองอ่ืนใดซ่ึงไม่มี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับคําส่ังทางปกครอง และแม้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
จะมีสถานะเป็น “กฎหมายกลาง” ท่ีใช้บังคับกับการออกคําส่ังทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ     
ในเร่ืองต่าง ๆ ท้ังหมด จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “กฎหมายสามัญประจําบ้าน” ของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองท้ังหลาย แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มิใช่ “ยาครอบจักรวาล ๘๗ มาตรา รักษาทุกโรค” 
ดังท่ีผู้คนจํานวนไม่น้อยเข้าใจกันอยู่ ในส่วนของมาตรา ๖๖ นั้น เม่ือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ เป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับแก่การพิจารณาทางปกครองและการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การพิจารณาทางปกครอง บทบัญญัติดังกล่าวท่ีว่าด้วยการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย    
ก็ย่อมใช้กับระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายซ่ึงเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองหรือการดําเนินการ
ท่ีเก่ียวเนื่องเท่านั้น 

  มาตรา ๖๖ ใช้กับระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายซ่ึงเกี่ยวกับการพิจารณาทาง
ปกครองหรือการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้น 

ในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้
ความเห็นวางหลักเก่ียวกับขอบเขตการบังคับใช้มาตรา ๖๖ ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ ว่า 
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๖ 

มาตราดังกล่าว“เป็นบทบัญญัติท่ีใช้บังคับแก่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายซ่ึงเก่ียวกับการ
พิจารณาทางปกครองหรือการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องเท่านั้น” ระยะเวลาท่ีว่านี้จะได้แก่ระยะเวลาใน
เร่ืองใดบ้าง คณะกรรมการฯ ได้ให้ตัวอย่างไว้ด้วย เช่น “ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว้สําหรับการใช้
สิทธิต่าง ๆ ของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เป็นต้นว่า ระยะเวลาอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ระยะเวลายื่นคําขอให้
พิจารณาคําส่ังทางปกครองใหม่ตามมาตรา ๕๔๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ระยะเวลายื่นคําขอค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๒๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ” โดยคณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อสังเกตด้วยว่า “กรณีเหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีสืบเนื่องมาจากการออกคําส่ังทางปกครอง และคู่กรณี
ต้องใช้สิทธิภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือขอให้ทบทวนคําส่ังทางปกครอง หรือขอค่าทดแทน
ความเสียหายอันเกิดจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง และเม่ือคู่กรณีได้ยื่นคําขอแล้ว ก็จะนําไปสู่
การพิจารณาเพ่ือออกคําส่ังทางปกครองโดยเจ้าหน้าท่ีต่อไป” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายท่ีอาจนํามาตรา ๖๖ มาขยายระยะเวลาได้จะต้องมี “จุดยึดโยง” กับการออกคําส่ังทาง
ปกครองในทางใดทางหนึ่งเสมอ 

ท้ังนี้ นอกจากระยะเวลาท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ยกเป็น
ตัวอย่างไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีระยะเวลาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นระยะเวลาเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองท่ีอาจ
นํามาตรา ๖๖ มาขยายระยะเวลาได้ เช่น ระยะเวลายื่นคําขอขยายระยะเวลาในมาตรา ๖๖ เอง หรือ
ระยะเวลายื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนท่ีสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
เสียหาย ซ่ึงกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีการออกใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนมักจะกําหนด
หลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ไว้ โดยกฎหมายบางฉบับได้กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติกฎหมายด้วย เช่น  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๔๔๑๕ 
วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ท่ี     
สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย และ

                                                 
๑๓ มาตรา ๕๔  เม่ือคู่กรณีมีคําขอ เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองท่ีพ้นกําหนดอุทธรณ์
ตามส่วนท่ี ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  การยื่นคําขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซ่ึงอาจขอให้พิจารณาใหม่ได ้
๑๔ มาตรา ๕๒  คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนท้ังหมด
หรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย
เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองได้ และให้นําความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง    
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้ง
ให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๕

 มาตรา ๔๔  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีและยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๗ 

มาตรา ๖๑๑๖ ได้กําหนดให้ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ในกรณีเช่นนี้ หากผู้รับใบอนุญาตมีพฤติการณ์ท่ีจําเป็นซ่ึงมิได้เกิดจากความผิดของตนทําให้ไม่อาจยื่น  
คําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ก็ชอบท่ีจะขอขยาย
ระยะเวลายื่นคําขอใบแทนต่อเจ้าหน้าท่ีได้ ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีขยายระยะเวลาให้ และผู้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนด ก็ไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้ 

กําหนดเวลานําส่งเงินซ่ึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ 
ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

สําหรับกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ท่ี
ให้นายจ้างนําส่งเงินสมทบให้แก่สํานักงานประกันสังคมภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีมี
การหักค่าจ้างของผู้ประกันตน นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า 
“เป็นกรณีท่ีนายจ้างมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องปฏิบัติภายในกําหนดเวลาเท่านั้น มิใช่ระยะเวลา
กระทําการของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เพราะไม่มีการออกคําส่ังทางปกครอง
กําหนดให้นายจ้างต้องนําส่งเงินสมทบแต่อย่างใด” และเม่ือกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบมิใช่
ระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองหรือการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องแล้ว จึงไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และไม่อาจนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาบังคับใช้
เพ่ือขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบได้ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงไม่อาจอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ออกประกาศ
สํานักงานประกันสังคมเพ่ือขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาการนําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฯ ได ้

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕ นี้
เป็นการวาง “หลัก” ท่ีสามารถนําไปใช้กับกําหนดเวลานําส่งเงินตามกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะ
เดียวกันได้ด้วย เช่น กําหนดเวลานําส่งเงินเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา ๑๐๑๗ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่ีกําหนดให้นายจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตาม
อัตราท่ีกําหนดในข้อบังคับของกองทุนภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีมีการจ่ายค่าจ้าง หรือกําหนดเวลา

                                                 
๑๖

 มาตรา ๖๑  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
๑๗

 มาตรา ๑๐  ทุกครั้งท่ีมีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและให้
นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ข้อบังคับนั้นจะต้องกําหนดให้หัก
ค่าจ้างเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนตามจํานวนลูกจ้างในอัตราไม่ต่ํากว่าเงินสะสมของลูกจ้าง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ให้นายจ้างส่งเงินตามวรรคหนึ่งเข้ากองทุนภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีมีการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีท่ีนายจ้างส่ง
เงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันทําการ ให้นายจ้างจ่ายเงินเพ่ิมให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาท่ี  
ส่งล่าช้าในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบท่ีส่งล่าช้านั้น 
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๘ 

นําส่งเงินตามมาตรา ๓๔๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางานตาม
จํานวนท่ีกําหนดต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงภายในวันท่ี ๓๑ มกราคมของแต่ละปี กําหนดเวลาเหล่านี้เป็นกําหนดเวลาท่ีบุคคล       
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด มิใช่ระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครอง เพราะไม่มีการ
ออกคําส่ังทางปกครองกําหนดให้นําเงินส่งเข้ากองทุน กรณีจึงไม่อาจนํามาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาบังคับใช้เพ่ือขยายกําหนดเวลาได้ โดยในส่วนของกําหนดเวลา
นําส่งเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ นั้น ปรากฏว่าคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ให้ความเห็นยืนยันหลักท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้วางไว้ด้วย ดังท่ี
จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป  

อนึ่ง ในส่วนของกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ      
ซ่ึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่ระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณา       
ทางปกครอง นั้น หากพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ โดยตลอดแล้ว จะพบว่า      
ในเร่ืองการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง ใช่ว่ากฎหมายจะไม่ได้กําหนดขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง
ไว้เลย เพียงแต่กระบวนการพิจารณาทางปกครองจะเร่ิมขึ้นต่อเม่ือนายจ้างไม่นําส่งเงินสมทบหรือ
นําส่งไม่ครบตามกําหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง กล่าวคือ มาตรา ๔๗๑๙ ทวิ บัญญัติให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีคําเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนําเงินสมทบท่ีค้างชําระและเงินเพ่ิมมาชําระภายในกําหนด
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ ถ้านายจ้างยังไม่นําเงินมาชําระภายในกําหนด พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างนําส่งต่อไป อันเป็นการออกคําส่ัง
ทางปกครองให้ชําระเงิน๒๐ และหากนายจ้างยังไม่นําส่งเงินสมทบและเงินเพ่ิม เลขาธิการสํานักงาน

                                                 
๑๘

 มาตรา ๓๔  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๓ 
ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕)  ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
เงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน 
  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่งเงิน       
ไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจํานวนเงินท่ียังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน 
  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซ่ึงรับคนพิการเข้าทํางานหรือส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าจ้างท่ีจ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินท่ีส่งเข้ากองทุน แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
๑๙

 มาตรา ๔๗ ทวิ  ในกรณีท่ีนายจ้างไม่นําส่งเงินสมทบหรือนําส่งไม่ครบตามกําหนดเวลาในมาตรา ๔๗ วรรคสอง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีคําเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนําเงินสมทบท่ีค้างชําระและเงินเพ่ิมมาชําระภายในกําหนด 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนั้น ถ้านายจ้างได้รับคําเตือนดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่นําเงินสมทบท่ีค้าง
ชําระและเงินเพ่ิมมาชําระภายในกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจประเมินเงินสมทบและแจ้งเป็นหนังสือให้
นายจ้างนําส่งได้ ดังนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒๐

 เทียบกับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีซ่ึงศาลฎีกามีแนวคําพิพากษาว่าเป็น “คําส่ังทางปกครอง” เช่น หนังสือแจ้ง
การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล (ฎีกาท่ี ๔๓๘๙/๒๕๔๗) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฎีกาท่ี  ๔๓๘๙/๒๕๔๗, ๗๗๓๐/๒๕๔๘ 
และ ๕๙๓๒/๒๕๕๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฎีกาท่ี ๓๓๓/๒๕๕๑) หรือใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ฎีกาท่ี ๓๕๔๒/๒๕๕๑) 
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๙ 

ประกันสังคมมีอํานาจตามมาตรา ๕๐๒๑ ท่ีจะออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือให้ได้รับเงินท่ีค้างชําระได้ อันเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือ
บังคับตามคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ชําระเงิน อย่างไรก็ดี เม่ือกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตาม
มาตรา ๔๗ วรรคสอง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดก่อนหน้าท่ีจะมีกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๔๗ ทวิ และมิใช่ระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองหรือ
การดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องแล้ว กรณีย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ และไม่อาจนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาบังคับใช้เพ่ือขยายกําหนดเวลาได้  

ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้วินิจฉัยในประเด็นท่ีหนึ่ง
แล้วว่า เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมไม่อาจอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ออกประกาศสํานักงานประกันสังคมเพ่ือขยายหรือ
เล่ือนกําหนดเวลาการนําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ได้ จึงเห็นว่าไม่จําเป็นต้อง
วินิจฉัยข้อหารือในประเด็นท่ีสองท่ีว่า หากมีการขยายระยะเวลานําส่งเงินสมทบออกไปแล้ว นายจ้าง
จะยังคงต้องรับผิดในเงินเพ่ิมหรือไม่ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไม่ได้ 
“ใจไม้ไส้ระกํา” กับบรรดานายจ้างท่ีประสบเหตุอุทกภัย จึงมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า เหตุการณ์มหาอุทกภัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็น “เหตุสุดวิสัย” รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ จึงชอบ
ท่ีจะให้แนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีในการพิจารณางดการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากนายจ้างได้   

รัฐมนตรีมีอํานาจผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายได้ในกรณีที่มี “เหตุสุดวิสัย” 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๒ ได้ให้ความหมายของ “เหตุสุดวิสัย”  
ว่าหมายถึง เหตุท่ีไม่อาจป้องกันได้แม้บุคคลผู้เก่ียวข้องจะระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม โดยกรณี
เหตุอุทกภัยหรือน้ําท่วมนั้น ศาลฎีกาได้มีแนวคําพิพากษาว่า หากเป็นกรณีท่ีฝนตกหนักและน้ําท่วมสูง
มากกว่าทุกปี ก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัยได้๒๓ แต่ถ้าเหตุน้ําท่วมเป็นไปตามปกติตามฤดูกาล๒๔ หรือมิได้เป็น
เหตุขัดขวางให้บุคคลกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง๒๕ ก็ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์พิเศษ 
สําหรับเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เกิดจากฝนท่ีตกหนักและต่อเนื่องมากกว่าทุกปี 

                                                 
๒๑

 มาตรา ๕๐  เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง     
ซ่ึงไม่นําส่งเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิม หรือนําส่งไม่ครบจํานวนตามมาตรา ๔๙  ท้ังนี้ เพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให้ได้รับ
เงินท่ีค้างชําระ 
  การมีคําส่ังให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้ส่งคําเตือนเป็นหนังสือให้
นายจ้างนําเงินสมทบและหรือเงินเพ่ิมท่ีค้างมาชําระภายในกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนั้น
และนายจ้างไม่ชําระภายในกําหนด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนด  ท้ังนี ้ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒๒

 มาตรา ๘  คําว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุท่ีไม่อาจ
ป้องกันได้แม้ท้ังบุคคลผู้ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น   
๒๓

 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๗๕๘๘/๒๕๓๘ 
๒๔

 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๑๙๔/๒๕๓๑  
๒๕

 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๑๘/๒๕๒๕ 
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๑๐ 

ทําให้เกิดน้ําท่วมสูงและยาวนานมากกว่าปกติ แม้แต่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อน ซ่ึงทางราชการเอง
ท่ีช่วงแรกคิดว่า “เอาอยู”่ ก็ยังคาดการณ์ผิดพลาดและต้องยอมจํานนต่อ “มวลน้ําก้อนใหญ่” ในท่ีสุด 
ดังนี้ เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็น “เหตุสุดวิสัย” โดยแท้  

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุอุทกภัยในคร้ังนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีอาจทําให้
ประชาชนไม่สามารถดําเนินการเร่ืองต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดได้ จึงได้มีมติเม่ือวันท่ี 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนผันหรือขยาย
ระยะเวลาการดําเนินการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย หรืออาจพิจารณางดค่าธรรมเนียม
หรือค่าปรับได้ตามแต่กรณี ซ่ึงปรากฏว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
เร่ือง การดําเนินการทางกฎหมายแก่คนต่างด้าวท่ีไม่อาจปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย๒๖ โดยถือว่าวิกฤตอุทกภัยเป็น
เหตุสุดวิสัยทําให้คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวไม่สามารถยื่นคําขอ
อนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา ๓๕ หรือไม่อาจแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบถึงท่ีพัก
อาศัยเม่ืออยู่เกินเก้าสิบวันตามมาตรา ๓๗ (๕) และกําหนดให้คนต่างด้าวท่ียังไม่ดําเนินการตามมาตรา
ดังกล่าวไปดําเนินการได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ โดยถือว่าไม่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายและ 
ไม่มีความผิด และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจไม่ดําเนินการทางกฎหมาย หากคนต่างด้าวไป
ดําเนินการภายในกําหนด แต่หากพ้นกําหนดแล้ว ก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป 

ในส่วนของนายจ้างท่ีประสบเหตุอุทกภัยและไม่สามารถนําส่งเงินสมทบภายใน
กําหนดเวลาตามกฎหมายประกันสังคม นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็มีความเห็น
ว่าสมควรให้ความเป็นธรรมแก่นายจ้างตามแนวทางท่ีกําหนดในมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเช่นเดียวกัน 
และแม้กรณีจะไม่สามารถนํามาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาขยาย
กําหนดเวลานําส่งเงินสมทบออกไปได้ แต่ก็อาจใช้วิธีการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทาง  
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยออกประกาศเก่ียวกับการดําเนินการของคนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ คณะกรรมการฯ จึงได้มีคําแนะนําให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔    

                                                 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๐ ง  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕, หน้า ๑.  
๒๗ มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง     
ให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติโดยจะให้มี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได ้

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๑๑ 

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๗๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ กําหนดแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง   
ท่ีเกิดขึ้น โดยอาจมีหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายประกันสังคมใช้ดุลพินิจงดการ
เรียกเก็บเงินเพ่ิมจากนายจ้างท่ีไม่สามารถนําส่งเงินสมทบภายในกําหนดเวลาเนื่องจากประสบอุทกภัย 
แต่นายจ้างจะต้องนําเงินสมทบท่ีไม่อาจนําส่งตามกําหนดเวลาเดิมมาส่งภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรี
เห็นว่าเหมาะสมด้วย หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นายจ้างไม่นําเงินสมทบมาส่งก็ให้เรียกเก็บเงินเพ่ิม
จากนายจ้างได ้ 

แม้ว่าการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นไปตามเหตุผล
ความจําเป็นในการให้ความเป็นธรรมแก่นายจ้างผู้เคราะห์ร้าย แต่ก็มีปัญหาน่าคิดว่า จะเป็นการ  
สร้าง “บรรทัดฐานของทางราชการ” (précédent administratif) หรือไม่ หากในอนาคตเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติในทํานองเดียวกันขึ้นอีก รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจะถูกผูกพันให้ต้องมีหนังสือ  
แจ้งเวียนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจงดการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเช่นเดียวกับกรณีมหาอุทกภัยหรือไม่ 
หากรัฐมนตรีไม่ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางท่ีเคยปฏิบัติมาก่อน จะถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมอันขัดต่อหลักความเสมอภาค หรือจะถือว่าเม่ือพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฯ มิได้บัญญัติเก่ียวกับการผ่อนผันความรับผิดในเงินเพ่ิมไว้ นายจ้างย่อมไม่มีสิทธิท่ีจะ
เรียกร้องให้งดการเรียกเก็บเงินเพ่ิม แต่เป็นเร่ืองท่ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะพิจารณา
ดําเนินการไปตามท่ีเห็นสมควร นอกจากนี้ แม้แต่กรณีของภัยพิบัติธรรมชาติซ่ึงมิได้ก่อผลกระทบ 
อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับกรณีน้ําท่วมใหญ่ในคร้ังนี้ แต่มีผลกระทบต่อนายจ้างบางรายในบางพ้ืนท่ี
เท่านั้น โดยมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน และถือเป็น “เหตุสุดวิสัย” ได้ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้าง        
ผู้ประสบเหตุจะอ้างแนวทางปฏิบัติในกรณีมหาอุทกภัยเพ่ือขอให้มีการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย
ได้หรือไม่ หรือจําต้องใช้สิทธิขอขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตามมาตรา ๘๔ ทวิ ไปตามปกติ    
ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้ว หากมีการขยายกําหนดเวลา นายจ้างก็ยังคงต้องชําระเงินเพ่ิมอยู่ดี เพียงแต่ไม่ต้องมี
การประเมินจํานวนเงินสมทบท่ีต้องนําส่งโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๗ ทวิ เพียงเท่านั้น 
ปัญหาความเก่ียวพันระหว่างการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย บรรทัดฐานในการดําเนินงานของ  
ทางราชการ และหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัตินี้ ถือเป็นประเด็นสําคัญในทางกฎหมาย
ปกครองซ่ึงสมควรศึกษาวิเคราะห์กันโดยละเอียดต่อไป  

ปัญหาซ่ึงน่าพิจารณาอีกประการหนึ่ง ก็คือ เหตุใดคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองจึงมีคําแนะนําให้รัฐมนตรีอาศัยอํานาจในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง
ประกอบกับอํานาจในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้แนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีในการผ่อนผัน
การบังคับใช้กฎหมาย แต่ไม่ใช้วิธีการอ่ืนซ่ึงมีฐานทางกฎหมายรองรับหนักแน่นมากกว่า เป็นต้นว่า      
นําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงไม่สามารถบังคับใช้ได้
โดยตรง มาเทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลมเพ่ือขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบของนายจ้าง ท้ังนี้ 
แม้ว่าการนํามาตรา ๖๖ มาเทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลมจะเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจ แต่หากพิจารณา
                                                 
๒๘ มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้ 
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๑๒ 

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ให้ดีแล้ว จะพบว่าเทคนิคการเทียบเคียงบทกฎหมาย
โดยอนุโลมไม่อาจนํามาใช้ในกรณีนี้ได้ เนื่องจากการนําบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งมาบังคับใช้โดย
อนุโลมจะต้องเป็นกรณีท่ีกฎหมายฉบับหนึ่งไม่มีบทบัญญัติท่ีกําหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองหนึ่งไว้ จึงต้อง
นําบทบัญญัติของกฎหมายฉบับอ่ืนท่ีกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับเร่ืองลักษณะเดียวกันมาบังคับใช้โดย
อนุโลม ท้ังนี้ เพ่ืออุด “ช่องว่างแห่งกฎหมาย” ทว่ากรณีการนําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฯ นั้น มาตรา ๘๔ ทวิ ได้บัญญัติเก่ียวกับการขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาการนําส่งเงิน
สมทบของนายจ้างตามมาตรา ๔๗ ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยกําหนดเงื่อนไขในการขยายหรือเล่ือน
กําหนดเวลาไว้อย่างเข้มงวด รวมท้ังกําหนดถึงผลของการขยายกําหนดเวลาไว้ด้วยว่าไม่เป็นเหตุให้
นายจ้างพ้นจากความรับผิดในเงินเพ่ิม ดังนั้น จึงไม่ใช่กรณีท่ีมี “ช่องว่างแห่งกฎหมาย” อันจะนํา
บทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาเทียบเคียงบังคับใช้โดย
อนุโลมในฐานะบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งเพ่ือขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบได้ อย่างไรก็ดี   
มีประเด็นน่าพิจารณาว่า หากเป็นระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่ระยะเวลาท่ี
เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครอง และไม่อาจนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาบังคับใช้โดยตรงได้ แต่
กฎหมายฉบับนั้น ๆ ก็มิได้กําหนดเก่ียวกับการขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับกรณีของ
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ กรณีจะสามารถนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาอุด “ช่องว่างแห่งกฎหมาย” 
ได้หรือไม่ อย่างไร  
  ปัญหาการนํามาตรา ๖๖ ไปเทียบเคียงบังคับใช้กับระยะเวลาที่ไม่เกี่ยวกับการ
พิจารณาทางปกครองโดยอนุโลม 

ในการให้ความเห็นตามเร่ืองเสร็จท่ี ๔๖๓/๒๕๕๕๒๙ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) 
ได้มีโอกาสพิจารณาปัญหาเก่ียวกับการนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ไปบังคับใช้กับกําหนดเวลานําส่งเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้ขอหารือว่า 
ตามท่ีมาตรา ๓๓๓๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ กําหนดให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทํางานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง คือ 
สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง ๑๐๐ คน ต้องรับคนพิการ ๑ คน โดยสถานประกอบการต้องสํารวจ
จํานวนลูกจ้างในวันท่ี ๑ ตุลาคมของแต่ละปี เพ่ือคํานวณอัตราส่วนเพ่ือจ้างคนพิการ และมาตรา ๓๔๓๑ 

                                                 
๒๙

 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขยายระยะเวลาในการดําเนินการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐

 มาตรา ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ  ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนท่ี
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน 
๓๑

 มาตรา ๓๔  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนท่ีกําหนดตาม  
มาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕)  ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน 
  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่งเงิน       
ไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจํานวนเงินท่ียังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน 

ฯลฯ    ฯลฯ 



ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (มิถนุายน ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๑๓ 

กําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนท่ีกําหนด
ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคมของแต่ละปี และมาตรา ๓๔ วรรคสอง กําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ต้องเสียดอกเบ้ีย
ในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีของจํานวนเงินท่ียังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน และมาตรา ๓๕๓๒ กําหนดให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมา
ช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างคนพิการ  
ตามมาตรา ๓๓ หรือแทนการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ ได้ นั้น ปรากฏว่า สถานประกอบการ
จํานวนมากได้ประสบเหตุอุทกภัยคร้ังใหญ่ทําให้มีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย และยื่นคําร้อง  
ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ โดยไม่เสียดอกเบ้ีย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงมีประเด็นหลักว่า 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสามารถอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลา
การปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โดยไม่เสีย
ดอกเบ้ียตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้หรือไม่  

ในการตอบข้อหารือนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ได้นําหลักการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕ มาปรับใช้แก่
กรณี โดยให้ความเห็นว่า เม่ือกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการฯ “เป็นกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ มิใช่กําหนดเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองหรือการดําเนินการท่ี
เก่ียวเนื่อง จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ    
ไม่อาจนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับเพ่ือขยายกําหนดเวลาได้” 
แต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อาจนําข้อสังเกตของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเก่ียวกับการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มา
เทียบเคียงเพ่ือปรับใช้กับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ 
ด้วย โดยเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีจะดําเนินการเพ่ือให้เหมาะสมแก่กรณี
ต่อไป 

การท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) วินิจฉัยว่า กําหนดเวลานําส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น เป็นเร่ืองท่ีชอบด้วยหลักการแล้ว แต่อย่างไรก็ดี มีประเด็น      
น่าพิจารณาว่า กรณีนี้มี “ความเป็นไปได้” ท่ีจะนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาเทียบเคียงบังคับใช้โดย
อนุโลมหรือไม่ ซ่ึงผู้เขียนมีความเห็นว่า กรณีของกําหนดเวลานําส่งเงินเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติ

                                                 
๓๒

 มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตาม   
มาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
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๑๔ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ นั้น ช่องทางในการนํามาตรา ๖๖ มาเทียบเคียงบังคับใช้
โดยอนุโลมมิได้ “ปิดตาย” เหมือนกับกรณีของกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ไม่มีบทบัญญัติใด
ท่ีกําหนดเก่ียวกับการขยายกําหนดเวลานําส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไว้เลย ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา ๘๔ ทวิ ท่ีกําหนดเก่ียวกับการ
ขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบของนายจ้างไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยกําหนดเงื่อนไข   
ในการขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาไว้อย่างเข้มงวดและการขยายกําหนดเวลาก็ไม่เป็นเหตุให้ลดหรืองด
เงินเพ่ิม เม่ือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มิได้บัญญัติเก่ียวกับการขยาย
กําหนดเวลานําส่งเงินเข้ากองทุนไว้ จึงเป็นกรณีท่ีมี “ช่องว่างแห่งกฎหมาย” ซ่ึงอาจนําบทบัญญัติ
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาเทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลม
เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เก่ียวข้องได้๓๓ ซ่ึงปัจจุบันกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ได้กําหนดระยะเวลาท่ี
บุคคลมีหน้าท่ีต้องกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ ซ่ึงไม่ใช่ระยะเวลาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาทาง
ปกครองหรือการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องอันจะอยู่ภายใต้บังคับการขยายระยะเวลาตามมาตรา ๖๖ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และโดยส่วนใหญ่แล้วกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ เอง
ก็มิได้กําหนดเก่ียวกับการขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะด้วย ในแง่นี้ มาตรา ๖๖ ของกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองจึงอาจเป็น “ท่ีพ่ึงสุดท้าย” ของบุคคลท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจกระทําการ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากเรายอมรับให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาเทียบเคียงบังคับใช้
โดยอนุโลมกับกรณีเหล่านี้ได้๓๔ 

ในปัญหาเก่ียวกับขอบเขตการบังคับใช้มาตรา ๖๖ เพ่ือขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ นั้น เราอาจสรุปเป็นหลักการเบ้ืองต้นได้ ดังนี ้

- กรณีของระยะเวลาที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองหรือการดําเนินการ    

ที่เกี่ยวเนื่อง หากกฎหมายในเร่ืองนั้นมิได้กําหนดหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ 
กรณีย่อมนํามาตรา ๖๖ ไปใช้บังคับเพ่ือขยายระยะเวลาได้ แต่ถ้ากฎหมายในเร่ืองนั้นได้กําหนด
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ต้องพิจารณาเปรียบเทียบว่าหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้นั้นมีหลักประกันความเป็นธรรมต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๖๖ หรือไม่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
กฎหมายเฉพาะมักจะกําหนดเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาไว้ยืดหยุ่นและผ่อนปรนมากกว่ามาตรา ๖๖ 

                                                 
๓๓

 ท้ังนี้ ในทํานองเดียวกันกับกรณีท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยนําหลักเกณฑ์การนัดประชุม
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองไปเทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลมกับการประชุมของคณะกรรมการ  
ท่ีไม่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงโดยปกติจะไม่อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นองค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการในลักษณะเดียวกัน และทําให้การดําเนินงาน  
ของคณะกรรมการมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกัน (โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี ๖๓๖/๒๕๔๙) 
๓๔

 บทบัญญัติอีกมาตราหนึ่งของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซ่ึงเป็น “ท่ีพ่ึง” ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
และมักจะนํามาเทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลม คือ มาตรา ๑๙ ท่ีบัญญัติรับรองความสมบูรณ์ของการกระทําของ
เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีมีเหตุบกพร่องในการดํารงตําแหน่ง  ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าว
ชอบท่ีจะนําไปเทียบเคียงบังคับใช้โดยอนุโลมกับการกระทําอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่การพิจารณาทางปกครองด้วย เช่น    
การออกกฎ หรือการทําสัญญา เพ่ือมิให้การกระทําของเจ้าหน้าท่ีผู้ออกกฎหรือทําสัญญาต้องมีอันเสียไปด้วยเหตุ
บกพร่องในการดํารงตําแหน่ง ซ่ึงจะกระทบกระเทือนต่อการดําเนินงานของทางราชการ รวมท้ังความม่ันคงแน่นอน
แห่งนิติฐานะของบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  



ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (มิถนุายน ๒๕๕๕) 
______________________________________________________________________________ 

 

๑๕ 

เช่น กรณีของมาตรา ๓๓๕ อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจึงชอบท่ีจะบังคับใช้หลักเกณฑ์การขยาย
ระยะเวลาตามกฎหมายเฉพาะซ่ึงมีหลักประกันความเป็นธรรมสูงกว่า 

- กรณีของระยะเวลาที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองหรือการดําเนินการที่

เกี่ยวเนื่อง โดยหลักแล้วย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ และไม่อาจนํามาตราดังกล่าวไปใช้บังคับ
เพ่ือขยายระยะเวลาได้ อย่างไรก็ดี หากกฎหมายในเร่ืองนั้นมิได้กําหนดหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลา
ไว้เป็นการเฉพาะ อันเป็นกรณีท่ีมี “ช่องว่างแห่งกฎหมาย” ก็อาจนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ ไปเทียบเคียง
บังคับใช้โดยอนุโลม เท่าท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของเร่ือง เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่บุคคล
ท่ีไม่อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
  มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นบทบัญญัติ    
ท่ีเคลือบคลุมและมีปัญหาในการบังคับใช้มาโดยตลอด คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
ให้ความเห็นอธิบายหลักการของมาตราดังกล่าวโดยกระจ่างชัดแล้วว่ามีเงื่อนไขในการขยายระยะเวลา
อย่างไร (เร่ืองเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐) และมีขอบเขตใช้บังคับกับระยะเวลาในเร่ืองใด (เร่ืองเสร็จท่ี 
๑๗๘/๒๕๕๕) คงเหลือแต่เพียงปัญหาการเทียบเคียงบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวโดยอนุโลมเท่านั้น  
ซ่ึงหากมีการให้ความเห็นในประเด็นนี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะมีแนวทางในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว
โดยบริบูรณ์ ในวันข้างหน้าคณะกรรมการฯ คงมีโอกาสได้วินิจฉัยปัญหานี้ให้เป็นท่ีชัดเจน แต่ก็หวังว่า
เหตุการณ์ท่ีจะเป็น “โอกาส” ให้คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยให้ความเห็น จะเป็นพฤติการณ์ท่ีจําเป็น
อย่างอ่ืนท่ีไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีท่ีผ่านมา  

  ____________  

                                                 
๓๕

 มาตรา ๓ อัฎฐ  กําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่าง ๆ ก็ดี กําหนดเวลาการอุทธรณ์ก็ดี 
หรือกําหนดเวลาการเสียภาษีอากร ตามท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากรนี้ก็ดี ถ้าผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลา
ดังกล่าวมิได้อยู่ในประเทศไทย หรือมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ เม่ืออธิบดีพิจารณาเห็น
เป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได ้
  กําหนดเวลาต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากรนี้ เม่ือรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา
นั้นออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได ้
 


