
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเจำ้หน้ำที่ผู้ออกค ำสัง่ใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง   
และกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และมำตรำ  ๖๓/๗  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองส ำหรับค ำสั่งทำงปกครองที่ก ำหนดให้
ช ำระเงิน  ให้เป็นอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  หรือปลัดทบวง  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนกังำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  หรือส ำนักงำนปลดัทบวง  
แล้วแต่กรณี 

(๒) อธิบดีหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของกรมหรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  แล้วแต่กรณี 

(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรำชกำรส่วนภูมิภำค
ในจังหวัด 

(๔) ผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐวิสำหกิจ   
(๕) ผู้บริหำรหน่วยงำนอื่นของรัฐ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น

ของรัฐ   
(๖) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  นำยกเทศมนตรี  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   

หรือนำยกเมืองพัทยำ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
เทศบำลนคร  เทศบำลเมือง  กรุงเทพมหำนคร  หรือเมืองพัทยำ  แล้วแต่กรณี 

(๗) ผู้บริหำรท้องถิ่นอื่นนอกจำก  (๖)  โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ในกรณ ี
ท่ีผู้ท ำค ำส่ังทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนท้องถิน่นัน้ 
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(๘) นำยกสภำวิชำชีพ  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นสภำวิชำชีพซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

(๙) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยธุรกำรของคณะกรรมกำรนั้น  ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่ง
ทำงปกครองเป็นคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย 

(๑๐) เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี   
ในกรณีที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับอนุญำต  ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับมอบหมำย 
จำกเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว 

ข้อ ๒ ในกรณีที่รัฐมนตรี  หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ  ๑  เป็นผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครอง 
ที่ก ำหนดให้ช ำระเงิน  ให้รัฐมนตรีหรือเจ้ำหน้ำที่  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครอง 

ข้อ ๓ ให้ผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้อยู่ภำยใต้
บังคับบัญชำซึ่งผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรบังคับคดีจำกกรมบังคับคดีหรือด้ำนกำรบังคับทำงปกครอง  
ตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองให้ควำมเห็นชอบ  เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับ 
ทำงปกครองเพ่ือด ำเนินกำรยึดหรืออำยัด  และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 

ในกำรด ำเนินกำรยึดหรืออำยัด  และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน  เพื่อประโยชน์ในกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองส ำหรับค ำสั่งทำงปกครองที่ก ำหนดให้ช ำระเงินแต่ละค ำสั่ง   ผู้ออกค ำสั่งใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองอำจมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองหนึ่งคนหรือหลำยคนร่วมเป็น 
เจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองก็ได้   

ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองตำมวรรคสองเพียงหนึ่งคน  บุคคลดังกล่ำว
ต้องส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์  แต่กรณีที่มีกำรมอบหมำยเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง
หลำยคน  ในกำรด ำเนนิกำรยึดหรอือำยัดทรัพย์สินตอ้งมเีจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองอย่ำงน้อยหนึง่คน
ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์ 

ข้อ ๔ ในกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือ 
นำยกสภำวิชำชีพ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครอง  โดยให้น ำแบบบัตร
และหลักเกณฑ์ในกำรออกบัตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ กรณีที่กฎหมำยใดก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง   
หรือหลักเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองไว้โดยเฉพำะแล้ว  ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรนั้น  เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำกำรใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ำ
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  เจ้ำหน้ำที่จะใช้หลักเกณฑ์ตำมกฎกระทรวงนี้แทนก็ได้ 

ข้อ ๖ บรรดำค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยวิธีกำรยึดหรืออำยัด   และ 
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของค ำสั่งทำงปกครองที่ได้ออกโดยชอบตำมกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติวธิีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ก่อนวันที่
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กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่ำเป็นค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎกระทรวงนี้   และ 
ให้ด ำเนินกำรยึดหรืออำยัดหรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ  
ทำงปกครองต่อไปได้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๗ ในวำระเริ่มแรก  ผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองจะแต่งตั้ง 
ผู้ซึ่งไม่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรบังคับคดีจำกกรมบังคับคดีหรือด้ำนกำรบังคับทำงปกครองตำมหลักสูตร  
ที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองให้ควำมเห็นชอบ  เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองก็ได้  
โดยเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๖๓/๗  วรรคสำม   
แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกค ำสั่งใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครองและกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับทำงปกครองเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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