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                                     ศุภวัฒน  สิงหสุวงษ 
 
 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มุงหมาย
ปรับปรุงการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหชำระเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมเติมหลักเกณฑในเรื่องนี้หลายประการ แตในสวนของหลักเกณฑการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
ที่กำหนดใหกระทำหรือละเวนกระทำ หลักการสวนใหญยังคงเดิม โดยผูตรากฎหมายไดปรับปรุง
บทบัญญัติและถอยคำบางสวนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเทานั้น อยางไรก็ดี ในสวนของหลักการและถอยคำ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็สมควรที่เจาหนาที่ของรัฐจะไดรับทราบและเขาใจใหเปนที่ชัดเจนดวย 

กฎหมายใหมไดกำหนดหลักเกณฑการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให
กระทำหรือละเวนกระทำไวตั้งแตมาตรา ๖๓/๒๐ ถึงมาตรา ๖๓/๒๕ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการบังคับ
ทางปกครองท่ีอาจนำมาใช ขั้นตอนการใชมาตรการบังคับทางปกครอง การเปลี่ยนมาตรการบังคับทาง
ปกครอง อำนาจพิเศษประกอบการใชมาตรการบังคับทางปกครอง และเขตอำนาจศาลในการฟองคดี
โตแยงการบังคบัทางปกครอง 

๑. มาตรการบังคับทางปกครองที่อาจนำมาใช 
    กรณีที่เจาหนาที่ฝายปกครองไดออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหกระทำหรือ  

ละเวนกระทำแกบุคคลใด ถาบุคคลผูอยูในบังคับของคำสั่งไมปฏิบัติตาม มาตรา ๖๓/๒๑ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดใหเจาหนาที่สามารถเลือกใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือบังคับใหเปนไปตามคำสั่ง ไดแก การสั่งใหชำระคาปรับบังคับการ
หรือการเขาดำเนินการแทน 

    ๑.๑ การสั่งใหชำระคาปรับบงัคับการ 
          กรณีที่ผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง

ที่กำหนดใหกระทำหรือละเวนกระทำ เจาหนาท่ีฝายปกครองมีอำนาจสั่งใหบุคคลนั้นชำระคาปรับ
บังคับการตามจำนวนที่สมควรแกเหตุแตไมเกินหาหมื่นบาทตอวัน (มาตรา ๖๓/๒๑ วรรคหนึ่ง (๒)) 
โดยเจาหนาที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดคาปรับบังคับการจำนวนเทาใด สำหรับกรณีใด เปนไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖๓/๒๑ วรรคสอง)  

          ในเรื่องคาปรับรายวันเพ่ือบังคับผูรับคำสั่งทางปกครองใหยุติการฝาฝนคำสั่ง
หรือหันมาปฏิบัติตามคำสั่งนี้ กฎหมายใหมไดเปลี่ยนถอยคำที่ใช จากคำวา “คาปรับทางปกครอง”  

 
บทความนี้ปรับปรุงจากเอกสารที่ผูเขียนใชประกอบการบรรยายในการสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง 
“หลักเกณฑใหมในการบังคับทางปกครอง : หลักการและแนวทางปฏิบัติ” จัดโดยกองกฎหมายปกครอง สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
ผูอำนวยการฝายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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๒

(มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) เดิม) มาเปน “คาปรับบังคับการ” แตเดิมนั้น ระบบกฎหมายไทยใชคำวา 
“คาปรับทางปกครอง” เรียกคาปรับประเภทตาง ๆ ที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีอำนาจสั่งใหบุคคลชำระ 
ทั้งคาปรับรายวันที่มีวัตถุประสงคเพ่ือบีบบังคับบุคคลใหกลับตัวกลับใจมาปฏิบัติตามคำสั่งทาง
ปกครองซึ่งมีลักษณะเปน “มาตรการบังคับทางปกครอง” และคาปรับที่มีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษ
บุคคลที่กระทำผิดกฎหมายท่ีมิใชความผิดรายแรงซึ่งมีลักษณะเปน “โทษทางปกครอง” ซึ่งปจจุบัน  
มีกฎหมายในเรื่องตาง ๆ ประมาณ ๒๖ ฉบับที่กำหนดคาปรับทางปกครองที่เปนโทษทางปกครอง 
ทั้งนี้ ในระบบกฎหมายตางประเทศ กฎหมายของประเทศตาง ๆ ไดใชถอยคำที่แตกตางกันเพ่ือ
แบงแยกคาปรับของฝายปกครองสองประเภทนี้ออกจากกัน เชน ระบบกฎหมายเยอรมันจะเรียก
คาปรับรายวันที่เปนมาตรการบังคับทางปกครองวา “Zwangsgeld” สวนคาปรับท่ีเปนการลงโทษ
บุคคลที่กระทำผิดกฎหมายจะเรียกวา “Geldbuß” เมื่อคาปรับทั้งสองประเภทนี้มีวัตถุประสงคที่
แตกตางกันและอยูภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายที่แตกตางกัน ผูตรากฎหมายจึงเปลี่ยนถอยคำที่ใช
เรียกคาปรับรายวันที่เปนมาตรการบังคับทางปกครองมาเปน “คาปรับบังคับการ” เพ่ือเนนวาเปน
คาปรับที่ใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง๑ สวนคาปรับตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องตาง ๆ 
ที่เปนโทษทางปกครองและปจจุบันเรยีกวา “คาปรับทางปกครอง” นั้น ในอนาคตกฎหมายวาดวยการ
ปรับเปนพินัยซึ่งเปนกฎหมายที่กำหนดหลักสารบัญญัติและหลักวิธีสบัญญัติเก่ียวกับการสั่งปรับบุคคล
ที่กระทำผิดกฎหมายที่มิใชความผิดอาญา จะเรียกคาปรับประเภทนีใ้หมวา “คาปรับเปนพนิัย”๒  

          โดยท่ีคำวา “คาปรับบังคับการ” เปนถอยคำใหมที่เพ่ิงนำมาใชเปนครั้งแรก
และเจาหนาที่ของรัฐอาจไมทราบวาหมายถึงคาปรับลักษณะใด ผูตรากฎหมายจึงไดกำหนดนิยามคำวา 
“คาปรับบังคับการ” ไวในมาตรา ๖๓/๒๐ โดยใหความหมายของ “คาปรับบังคับการ” วาหมายถึง 
คาปรับที่เจาหนาที่สั่งใหผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหกระทำหรือละเวน
กระทำ ชำระเปนรายวันไปจนกวาจะยุติการฝาฝนคำสั่งหรือไดมีการปฏิบัติตามคำสั่งแลว ไมวาจะเปน
คาปรับที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืน 
   นอกจากเรื่องถอยคำแลว ผูตรากฎหมายยังไดกำหนดเพิ่มอัตราคาปรับ
รายวันจากเดิมที่กำหนดไวไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอวัน เปนไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตอวัน เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลายี่สิบปที่ผานมา พรอมกันนี้ 
ไดมีการออกกฎกระทรวงฉบับใหม คือ กฎกระทรวงกำหนดเจาหนาที่ผูมีอำนาจกำหนดคาปรับ
บังคับการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นใชแทนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ ทีก่ำหนดเจาหนาที่ผูมี
อำนาจกำหนดจำนวนคาปรับทางปกครอง เพ่ือกำหนดวาเจาหนาที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดคาปรับ
บังคับการเปนจำนวนเงนิไมเกินเทาใดตอวัน ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับใหมซึ่งผานการตรวจพิจารณาของ

 
๑สำหรับบทวิเคราะหความแตกตางระหวางคาปรับทั้งสองประเภท โปรดดู ณัฎฐพล  สกุลเมฆา, “ปญหาการใช “คาปรับ
ทางปกครอง” และ “โทษปรับทางปกครอง” ภายใตบริบทของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับใหม
และกฎหมายวาดวยความผิดที่มีโทษเปนพินัย” (http://web.krisdika.go.th/data/activity/act13416.pdf) 
๒สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปรับเปนพินัย โปรดดู ธำรงลกัษณ  ลาพินี, “ทำไมตองปรับเปนพินัย ?” 
(http://web.krisdika.go.th/data/activity/act13778.pdf) 
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คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีหลักการแตกตางจากกฎกระทรวงฉบับเดิมอยูบางประการ 
พอสรุปได ดังนี้๓ 

- กรณีสภาวิชาชีพซึ่งแตเดิมถือเปนเอกชนซึ่งไดรับมอบใหใชอำนาจทาง
ปกครองของรัฐที่กำหนดอยูในขอ ๑ (๑๐) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ฯ โดยรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามกฎหมายเปนผูพิจารณากำหนดจำนวนคาปรับทางปกครอง กฎกระทรวงฉบับใหมก็ไดแยกออกมา
กำหนดไวตางหากในขอ ๒ (๑๑) โดยใหนายกสภาวิชาชีพเปนผูกำหนดคาปรับบังคับการไดเอง เพราะ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นวา แมวาสภาวิชาชีพจะเปนนิติบุคคลเอกชน แตก็เปน
องคกรที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะและใชอำนาจทางปกครอง นายกสภาวิชาชีพจึงควรมีอำนาจ
กำหนดคาปรับบังคับการไดเอง ซึ่งแตกตางจากกรณีที่เอกชน (ทั่วไป) เปนผูใชอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง 
การกำหนดคาปรับบังคับการจะเปนอำนาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐผูมอบอำนาจหรือผูกำกับดูแล
เอกชนนั้น แลวแตกรณี ตามที่กำหนดในขอ ๑ ของกฎกระทรวงฯ  
   - กรณีเจาหนาที่ผูมีอำนาจกำหนดจำนวนคาปรับทางปกครองสามารถเสนอ
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจกำกับหรือควบคุมดูแลเปนผูกำหนดจำนวนคาปรับทางปกครอง
แทนในจำนวนที่สูงขึ้น หากเห็นวาการกำหนดจำนวนคาปรับทางปกครองตามอำนาจที่มีอยูนั้นไม
เพียงพอที่จะทำใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตามทีเ่คยกำหนดไวในขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ฯ 
กฎกระทรวงฉบับใหมไดตัดเรื่องดังกลาวออก เนื่องจากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นวา
การกำหนดจำนวนคาปรับบังคับการในเรื่องเดียวกันซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครอง
ตำแหนงหนึ่งสมควรมีมาตรฐานเดียวกัน มิใชเปดชองใหมีการกำหนดจำนวนคาปรับสูงขึ้นสำหรับ
ขอเท็จจริงในบางกรณีได ซึ่งผูเขียนเห็นพองดวยกับแนวทางดังกลาว เพราะการกำหนดจำนวนคาปรับ
บังคับการสมควรผูกโยงกับตำแหนงของเจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครองเปนสำคัญ มิใชใหเจาหนาที่
สามารถเสนอใหผูบังคบับัญชาหรือผูกำกับดูแลเปนผูกำหนดจำนวนคาปรับที่สูงข้ึนได  
   - กรณีการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชำระคาปรับทางปกครองไวเปน
หลักฐานตามที่เคยกำหนดในขอ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ฯ กฎกระทรวงฉบับใหมไดตัดเรื่อง
ดังกลาวออกไป เพราะคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นวา เปนเรื่องวิธีปฏิบัติในทาง
ธุรการซึ่งเจาหนาที่จะตองกระทำอยูแลว ไมจำเปนตองกำหนดไวก็ได 
   อนึ่ง สำหรับการบังคับชำระคาปรับบังคับการ กฎกระทรวงฉบับใหมยังคง
มีหลักการเชนเดียวกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ฯ แมจะใชถอยคำแตกตางไปบาง โดยขอ ๓ กำหนดให
เจาหนาท่ีแจงใหผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระคาปรับบังคบัการทุกสิบหาวัน  
   โดยที่คาปรับบังคับการมีวัตถุประสงคเพ่ือบีบบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม
คำสั่งทางปกครอง  ดังนั้น กรณีที่เจาหนาที่ไดเขาดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครองเองแลว 
เชน เจาหนาที่ไดเขารื้อถอนอาคารเอง การเรียกใหชำระคาปรับเปนรายวันยอมเปนอันสิ้นสุดลง เพราะ
คำสั่งทางปกครองที่ใหรื้อถอนอาคารไดถูกดำเนินการโดยเจาหนาที่เองแลว๔ ท้ังนี้ กรณีที่หนวยงาน
ของรัฐไดรับการชำระคาปรับบังคับการแลว หากไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกำหนดใหเงินคาปรับ

 
๓สำหรับรายละเอียดผลการตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงฯ โปรดดู เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐๓/๒๕๖๒  
๔ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๖๗/๒๕๕๗ 
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ตกเปนของหนวยงานของรัฐที่ใชอำนาจปรับ การรับเงินคาปรับของหนวยงานยอมเปนการรับไวแทนรัฐ 
จึงตองนำเงินคาปรับสงคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ เชน เงินคาปรับทางปกครองที่เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีอำนาจกำหนดตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองแกผูรับใบอนุญาตที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในบทบัญญัติของกฎหมาย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม๕  

    ๑.๒ การเขาดำเนินการแทน  
  ในการบังคับใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหกระทำหรือละเวน

กระทำ เจาหนาที่ฝายปกครองอาจเลือกใชมาตรการเขาดำเนินการแทนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
คำสั่งทางปกครอง โดยเจาหนาที่เขาดำเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทน 
ซึ่งหากมีคาใชจายในการดำเนินการ ผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองก็ตองชดใชคาใชจายและ  
เงินเพิ่มรายวันในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้น
สังกัดดวย ตามที่กำหนดในมาตรา ๖๓/๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับมาตรา ๕๘ 
วรรคหนึ่ง (๑) เดิม แตบทบัญญัติใหมไดระบุเก่ียวกับการชดใชคาใชจายและเงินเพ่ิมใหชัดเจนยิ่งข้ึนวา
เปนการชดใชใหแกหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่สังกัด มิใชชดใชแกเจาหนาที่ดังทีบ่ัญญัติในมาตรา ๕๘ 
เดิม ซึ่งอาจทำใหเขาใจไดวาเปนการชดใชแกเจาหนาท่ีเปนการสวนตัวในฐานะตัวบุคคล และในสวน
ของเงินเพิ่ม ไดมีการเพิ่มถอยคำจากเดิมที่ใชคำวา “เงินเพ่ิม” เปน “เงินเพ่ิมรายวัน” เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนวา จำนวนเงินเพ่ิมท่ีคำนวณในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายในการดำเนินการแทนนั้น 
จะคำนวณจำนวนเงินที่ตองชำระตามจำนวนวันทีล่าชาในการชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐ 

 สำหรับจำนวนคาใชจายและเงินเพ่ิมรายวันที่ผู อยูในบังคับของคำสั่งทาง
ปกครองตองชดใชแกหนวยงานของรัฐ ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณ ีเชน กรณอีงคการบริหาร
สวนตำบลแหงหนึ่งไดออกคำสั่งใหผูขุดดินและเจาของที่ดินแกไขการขุดดินและนำดินมาถม แตบุคคล
ผูรับคำสั่งไมปฏิบัติตาม ทำใหองคการบริหารสวนตำบลตองจางบริษัทผูรับเหมาเพ่ือดำเนินการแทน 
คาใชจายที่จะเรียกใหผูขุดดินและเจาของที่ดินชดใชและนำมาคิดเงินเพ่ิมรายวันยอมหมายถึงจำนวน
คาใชจายท้ังหมดที่องคการบริหารสวนตำบลไดจายใหบริษัทผูรับจาง อันไดแก คาจางที่จายหลังจาก
หักคาปรับตามสัญญา และคาใชจายอื่น เชน คาใชจายในการจัดหาผูรับจางและคาบริหารสัญญาจาง 
(ถามี) โดยในสวนคาจางที่หักไวเปนภาษเีงินไดหัก ณ ที่จาย ยอมไมอาจหักออกจากคาใชจายที่จะเรียก
ใหบุคคลชดใชได๖ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เงินที่หักไวเพ่ือนำสงกรมสรรพากรเปนภาษีเงินไดนั้น ตอง
นำมาคิดรวมในคาใชจายดวย แมวาเงินดังกลาวจะไมไดจายใหแกผูรับจางก็ตาม แตก็เปนคาใชจาย   
ที่เกิดขึ้นและเปนเงินทีอ่งคการบริหารสวนตำบลไดจายออกไปในการดำเนินการบังคับทางปกครอง 

 
 

 
๕ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑ และคณะที่ ๑๒) เรื่องเสร็จที่ ๕๓๖/๒๕๔๙ 
: กรณีเงินคาปรับทางปกครองที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีอำนาจกำหนดตามกฎหมาย    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแกผูรับใบอนุญาตที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ำหนดไวในบทบัญญัติของกฎหมาย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๖ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที ่๑๗๐๗/๒๕๖๓  
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  ๒. ขั้นตอนการใชมาตรการบงัคับทางปกครอง 
      ขั้นตอนในการใชมาตรการบังคับทางปกครองอาจแบงออกไดเปน ๒ กรณี ไดแก 
กรณีปกติ และกรณเีรงดวน 
      ๒.๑ การบังคับการในกรณีปกติ 

 ในกรณีปกติทั่วไป กอนการใชมาตรการบังคับทางปกครอง เจาหนาที่จะตอง
ออกคำสั่งทางปกครองกำหนดใหบุคคลกระทำหรือละเวนกระทำเสียกอน หากบุคคลที่เกี่ยวของ    
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง เจาหนาที่ตองมีคำเตือนเปนหนังสือใหบุคคลกระทำหรือละเวนกระทำตามคำสั่งทาง
ปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแกกรณี โดยคำเตือนดังกลาวจะกำหนดไปพรอมกับ
คำสั่งทางปกครองก็ได ตามที่กำหนดในมาตรา ๖๓/๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ  

 มาตรา ๖๓/๒๒ วรรคสอง ไดกำหนดเนื้อหาของ “คำเตือน” โดยคำเตือน
จะตองระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจงวา จะใชวิธีการสั่งใหชำระคาปรับบังคับการ
หรือการเขาดำเนินการแทน โดยจะกำหนดมากกวาหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมได และกรณีที่จะ
สั่งใหชำระคาปรับบังคับการ ตองกำหนดจำนวนคาปรับบังคบัการทีบุ่คคลตองชำระ สวนกรณีที่จะเขา
ดำเนินการแทน ตองระบุคาใชจายและเงินเพ่ิมรายวันในการที่เจาหนาที่เขาดำเนินการหรือมอบหมาย
ใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทน ซึ่งจำนวนเงินดังกลาวเปนเพียงการประมาณการในเบื้องตนเทานั้น ไมตัด
สิทธิที ่จะเรียกคาใชจายเพ่ิมขึ้น หากจะตองเสียคาใชจายจริงมากกวาท่ีไดกำหนดไว ดังท่ีกำหนดใน
มาตรา ๖๓/๒๒ วรรคสาม ทั้งนี้ หลักเกณฑเก่ียวกับ “คำเตือน” ตามกฎหมายใหมยังมีหลักการ
เชนเดียวกับมาตรา ๕๙ เดิม เพียงแตกำหนดใหคำเตือนตองระบุ “เงินเพ่ิมรายวัน” ไวดวย จากเดิมที่
มาตรา ๕๙ กำหนดใหระบุ “คาใชจาย” ในการเขาดำเนินการแทนเพียงอยางเดียว   
   คำเตือนกอนใชมาตรการบังคับทางปกครองเปนข้ันตอนท่ีเปนหลักประกัน
สำคัญสำหรับบุคคลที่จะถูกใชมาตรการบังคับ  ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะในเรื่องใดไดกำหนด
มาตรการบังคับทางปกครองไวเปนพิเศษแลว แตมิไดกำหนดใหเจาหนาท่ีมีคำเตือนกอนใชมาตรการ
บังคับ เจาหนาที่ยอมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยมีคำเตือน
กอนท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครอง เชน กรณีที่พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหอำนาจเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยทำลายหรือ
รื้อถอนสิ่งที่เปนอันตรายหรือสิ่งที่ทำใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติไดถาผูกระทำผิดกฎหมาย
ไมปฏิบัติตามคำสั่งใหทำลายหรือรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผูนั้นตองชดใชคาใชจายใน
การรื้อถอน แตพระราชบัญญัติดังกลาวดังกลาวมิไดบัญญัติเก่ียวกับการแจงคำเตือนวาจะใชมาตรการ
บังคับทางปกครองไว จึงตองนำมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช
บังคับ โดยเจาหนาที่ตองมีคำเตือนวาหากฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เจาหนาที่
จะเขาดำเนินการเอง โดยผูกระทำผิดตองรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการและเงินเพ่ิม๗  
 

 
๗คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๗๐/๒๕๖๒ 
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ทั้งนี้ การเตือนกอนกำหนดใหชำระคาปรับนั้น ใชกับการสั่งใหชำระคาปรับ
ที่เปนมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครองเทานั้น หากเปนการสั่ง
ใหชำระคาปรับประเภทอ่ืน ยอมไมอยูในบังคบัตองมีคำเตือนตามมาตรา ๖๓/๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนสั่งปรับ เชน กรณีที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษใชอำนาจตาม
มาตรา ๘๒ (๓) ประกอบกับมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษที่ละเวนไมใช
อุปกรณและเครื่องมือในการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษ ซึ่งเปนการออกคำสั่งปรับอันเปนสภาพ
บังคับของการฝาฝนหรือละเวนไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มิใชการใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไมตอง
แจงเตือนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษใหใชอุปกรณและเครื่องมือทำการควบคุม 
บำบัด หรือกำจัดมลพิษ กอนที่จะออกคำสั่งปรับตามที่กำหนดในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ๘  

  โดยท่ีคำเตือนกอนใชมาตรการบังคับทางปกครองเปนการกำหนดกฎเกณฑ
ขึ้นใหม คือ การเขากระทำการแทนหรือจำนวนคาปรับทางปกครอง ซึ่งเปนกฎเกณฑที่กระทบสิทธิ
ของผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเปน “คำสั่งทางปกครอง”๙ ที่นำไปฟองคดีตอศาล
ปกครองได แตจะตองมีการอุทธรณคำเตือนตอเจาหนาที่ฝายปกครองกอนฟองคดี๑๐ 

  อนึ่ง เม่ือเจาหนาที่ฝายปกครองไดสั่งใหบุคคลชำระคาปรับบังคับการหรือ
ชดใชคาใชจายและเงินเพ่ิมรายวันแลว หากไมมีการชำระโดยถูกตองครบถวน เจาหนาท่ีมีอำนาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลออกขายทอดตลาดเพื่อชำระ
เงินได โดยดำเนินการตามหลักเกณฑในสวนที่เก่ียวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองใหชำระเงิน 
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในมาตรา ๖๓/๒๔ ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันกับมาตรา ๖๑ เดิม แตไดเพ่ิมกรณี
คาใชจายและเงินเพ่ิมสำหรับการเขาดำเนินการแทนดวย ซึ่งทำใหการใชบังคับกฎหมายมีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน เพราะแตเดิมมีปญหาวาในสวนของคาใชจายและเงินเพ่ิม เจาหนาที่สามารถบังคับชำระเงินโดย
ใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ ไดหรือไม หรือตองฟองคดีตอศาลใหมีคำพิพากษาให   
ผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองชำระเงินและบังคับตามคำพิพากษาของศาล 

 กรณีที่เจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองทันทีโดยมิไดออกคำสั่งทาง
ปกครองใหบุคคลกระทำและมิไดมีคำเตือนเปนหนังสือใหกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควร 
ยอมเปนการใชอำนาจโดยพลการ เพราะไมปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสำคัญที่กำหนดไว
สำหรับการใชอำนาจ จึงเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย๑๑ 

 
 
 

 
๘ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๔๘ 
๙คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที ่๖๐๖/๒๕๕๒ (โดยนัย) 
๑๐คำสัง่ศาลปกครองสูงสุด ที่ คส. ๑๓/๒๕๖๐ 
๑๑คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส.๔/๒๕๖๑ 
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๗

      ๒.๒ การบังคับการในกรณีเรงดวน 
   ในบางกรณีอาจมีความจำเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพ่ือปองกัน    
มิใหมีการกระทำที่ขัดตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ   
ในกรณีเชนนี้ หากตองดำเนินการตามข้ันตอนปกติโดยออกคำสั่งทางปกครองกำหนดใหบุคคลกระทำ
หรือละเวนกระทำกอน อาจทำใหเกิดความลาชาไมทันตอสถานการณ มาตรา ๖๓/๒๑ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงกำหนดใหเจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองไดโดยไมตองออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหกระทำหรือละเวนกระทำกอน แตตองกระทำ
โดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอำนาจหนาท่ีของตน ซึ่งหลักการนี้เคยบัญญัติไวในมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง มากอน  
   กรณีที่มีความจำเปนตองบังคับการโดยเรงดวน เมื่อกฎหมายกำหนดให
เจาหนาที่ฝายปกครองอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคำสั่งทางปกครองกอนก็ได    
ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องแลว ยอมถือวาฝายปกครองไมตองมีคำเตือนกอนใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองเชนกัน ตามหลักการใชเหตุผลแบบยิ่งตองเปนเชนนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ มิไดบัญญัติหลักการในประเดน็นี้ไวอยางชัดเจน แตมีขอสังเกตวา สภาแหงรัฐฝรั่งเศสเคยมี
คำวินิจฉัยวา ฝายปกครองไมจำเปนตองแจงเตือนผูรับคำสั่งทางปกครองกอนใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองในกรณีมีเหตุจำเปนเรงดวนตองบังคับการโดยทันทีเพ่ือรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยสาธารณะ 
เชน กรณีคลังเก็บวัตถุระเบิดของเอกชนมิไดปฏบิัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและเคยประสบ
เหตุวินาศกรรมและมีการลักลอบขโมยวตัถุระเบิดออกไปจากคลัง ประกอบกับมีเหตุการณความไมสงบ
อยางตอเนื่องในเขตพื้นท่ีนั้น ถือเปนกรณีมีเหตุจำเปนเรงดวนที่ผูวาราชการจังหวัดจะสั่งใหเจาหนาที่
เขาขนยายวัตถุระเบิดออกจากคลังของเอกชนไปเก็บในคลังแสงทหารโดยเอกชนเปนผูเสียคาใชจาย 
ทั้งนี้ โดยไมตองแจงเตอืนเอกชนกอนบังคับการใหเปนไปตามคำสั่งใหขนยายวัตถุระเบิดแตอยางใด๑๒  
  ๓. การเปล่ียนมาตรการบงัคับทางปกครอง 
      ในบางกรณีเจาหนาที่ฝายปกครองอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่ง
อยางใดไปแลวตามที่กำหนดในคำเตือนท่ีแจงตอผูถูกใชมาตรการบังคับทางปกครอง แตปรากฏวา 
มาตรการนั้นไมบรรลุตามวัตถุประสงค เจาหนาที่ยอมเปลี่ยนไปใชมาตรการอีกอยางหนึ่งได ตามที่
กำหนดในมาตรา ๖๓/๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเปน
หลักการเดียวกันกับที่เคยบัญญัติไวในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง เดิม ตัวอยางเชน เจาหนาที่ไดสั่งใหบุคคล
ที่ไมปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองชำระคาปรับบังคับการเปนรายวันไปจนกวาจะมีการปฏิบัติตามคำสั่ง 
แตปรากฏวาไมมีการชำระคาปรับและไมมีการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ในกรณีเชนนี้ เมื่อการสั่ง
ใหชำระคาปรับบังคับการไมอาจบรรลุตามวัตถุประสงค เจาหนาที่ยอมเปลี่ยนไปใชมาตรการเขา
ดำเนินการแทนและใหผูรับคำสั่งทางปกครองชดใชคาใชจายและเงินเพ่ิมได 
 
 

 
๑๒C.E., 31 mai 1989, Ministre de l’environnement et Société corse de pyrotechnie SOCOPY et autres, 
R. table p. 443  
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๘

  ๔. อำนาจพิเศษประกอบการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
      ในการบังคับทางปกครอง โดยเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่จะเขาดำเนินการแทนผูอยู
ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ผูนั้นอาจตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง ซึ่งอาจทำใหการบังคับ
ทางปกครองไมบรรลุวัตถุประสงค  ดังนั้น มาตรา ๖๓/๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ จึงกำหนดใหอำนาจเจาหนาที่ใชกำลังเขาดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรการบังคับทางปกครองได แตตองกระทำโดยสมควรแกเหต ุนอกจากนี้ มาตรา ๖๓/๒๓ วรรคสาม 
ยังกำหนดใหเจาหนาที่อาจแจงขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตำรวจได ซึ่งมีขอสังเกตวา เดิม
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดกำหนดเรื่องการขอความชวยเหลือ
จากเจาพนักงานตำรวจไวในวรรคสอง โดยใชกับกรณีท่ีผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองตอสูขัดขวาง
การบังคับทางปกครองเทานั้น๑๓ แตมาตรา ๖๓/๒๓ ไดแยกเรื่องการขอความชวยเหลือจากเจาพนักงาน
ตำรวจมาบัญญัติเปนวรรคสาม โดยใชกับการบังคบัทางปกครองท้ังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ทำให
ปจจุบัน เจาหนาที่ผูใชมาตรการบังคบัทางปกครองอาจขอความชวยเหลือจากพนักงานตำรวจได ไมวา
จะเปนกรณีที่ผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครองตามวรรคสอง 
หรือการใชมาตรการบังคบัทางปกครองในกรณีปกติทั่วไปตามวรรคหนึ่งดวย กรณีจึงเทากับเปดโอกาส
ใหเจาหนาที่ผูใชมาตรการบังคับทางปกครองสามารถขอใหเจาพนักงานตำรวจเขามาชวยเหลือในการ
บังคับทางปกครองไดแมจะยังไมมีการตอสูขัดขวางจากผูถูกบังคับ ซึ่งการที่เจาพนักงานตำรวจได   
เขารวมในการดำเนินการบังคับทางปกครองตั้งแตตน ก็อาจมีผลทำใหผูถูกบังคับไมกลาตอสูขัดขวาง
การบังคบัทางปกครอง และทำใหการบังคบัทางปกครองประสบผลสำเร็จไดงายขึ้น 
  ๕. เขตอำนาจศาลในการฟองคดีโตแยงการบังคับทางปกครอง    
      เมื่อเจาหนาที่ฝายปกครองไดใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการสั่งใหชำระ
คาปรับบังคับการหรือการเขาดำเนินการแทนและใหผูถูกบังคับชดใชคาใชจายและเงินเพ่ิม บุคคลผูถูก
ใชมาตรการบังคับทางปกครองมีสิทธิอุทธรณการใชมาตรการบังคับนั้นไดตามมาตรา ๖๓/๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะ ซึ่งหากผูถูกใช
มาตรการบังคับทางปกครองยังไมพอใจในผลการพิจารณาอุทธรณ ก็มีสิทธิโตแยงการบังคับทาง
ปกครองโดยฟองคดีตอศาลได ในการนี้ ผูตรากฎหมายจึงไดกำหนดเก่ียวกับศาลที่มีเขตอำนาจไว โดย
มาตรา ๖๓/๒๕ กำหนดวา การฟองคดีโตแยงการบังคับทางปกครอง ใหเสนอตอศาลที่มีเขตอำนาจ 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น ทั้งนี้ เพ่ือใหการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองอยูในเขตอำนาจของ
ศาลเดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติเก่ียวกับเขตอำนาจศาลดังกลาวไดเพ่ิมเขามาใหมโดยพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 _________________ 

 
๑๓สำหรับตัวอยางการใชมาตรา ๖๐ วรรคสอง เดิม เชน กรณีทีผู่ครอบครองอาคารพยายามขัดขวางไมใหเจาหนาที่
เขาไปในอาคารเพื่อบังคับตามคำสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารโดยรื้อถอนลูกกรงระเบียงและแกไขเปนผนังทึบ 
เจาหนาที่ยอมขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตำรวจได (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙๕๒/๒๕๕๗) 


