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 การบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 น้ัน 

มีดวยกันสองมาตรการ คือ การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  ตาม

มาตรา 57 และการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา  

ตามมาตรา 58 ซึ่งเปนกรณีที่ ผูไดรับคําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 เมื่อถงึกาํหนดชําระแตไมยอมชําระหรือชําระไมครบถวน  หรือกรณีคําสั่งทาง

ปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทําการและผูไดรับคําสั่งทางปกครองไมกระทําการหรือ

ละเวนกระทําการจนเจาหนาที่ตองใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหชดใชคาใชจายและเงิน

เพิ่ม หรือใหมีการชําระคาปรับทางปกครองแลวไมชําระหรือชําระไมครบถวน และรวมถึงกรณีของ

คําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 หากผูไดรับคําสั่งทางปกครอง ดังกลาว ไมชําระหรือชําระไม

ครบถวน องคกรฝายปกครองที่ออกคําสั่งนั้ น ตองมีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระอีกคร้ัง  และหากผู

ไดรับคําสั่งทางปกครองยังไมยอมชําระหรือชําระไมครบถวน อีก องคกรฝายปกครองสามารถใช

มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.

2539 กับผูอยูใตบังคับคําสั่งทางปกครอง ได โดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันออกขาย

ทอดตลาดมาชําระเงินตาง ๆ ใหครบถวน โดยไมจําตองฟองคดีตอศาล  ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญตาม

กฎหมาย 

 ปญหาทางกฎหมายขางตน พบวา ในขณะที่เจาหนาที่บังคับทางปกครองกําลังดําเนินการ

ใชมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองน้ัน ผูอยูในบังคับของ
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คําสั่งทางปกครองอาจเปนลูกหนี้ท่ีถูกฟองคดีตอศาลลมละลายเพื่อขอใหเปนบุคคลลมละลาย  ซึ่ง

ตามหลักเกณฑของกฎหมายลมละลาย  เจาหน้ีจะตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายตอเจา

พนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวล าสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  

หากเจาหน้ีไมยื่นคําขอรับชําระหน้ีผลคือเจาหน้ีหมดสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีน้ัน ซึ่งในกรณีของหน้ี

เงินตามคําสั่งทางปกครองก็อยูในบังคับของกฎหมายดังกลาว ดวย  ทําใหพบปญหาทางกฎหมาย

หลายประการ  คือ ปญหาสถานะทางกฎห มายในคดีลมละลายของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให

ชําระเงิน ไดแก มูลหน้ีที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ีเกิดเมื่อใด  เจาหน้ีผูมีสิทธิที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ี  

และผลการปลดลมละลายตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ.2483 ปญหาการยึด

หรืออายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บั งคับทางปกครองกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย  และปญหาเกี่ยวกับ

อํานาจของเจาหนาที่ในการยื่นฟองลูกหน้ีเปนคดีลมละลาย  ฉะน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาเหลาน้ี

ใหหมดไป จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง  พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ.2483 เพื่อใหมาตรการบังคับทาง

ปกครองนั้น มีผลใชบังคับที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอไป  
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ABSTRACT 

 The administrative enforcement pursuant to the Administrative Procedure Act 1996 has 

two measures are the administrative enforcement that requires payment pursuant to Section 57 

and that requires performance or abstention pursuant to Section 58. In the case the ordered person 

according to the administrative enforcement pursuant to the Administrative Enforcement Act 

1996, upon the due date refuses to pay or pays it partially, or in the case the administrative order 

requires to perform or abstain from it, and the ordered person fails to do or abstain from it until 

the officials have to apply the administrative enforcement measures to compensate for the 

expense or a surcharge or to be fined, and refuses to pay or pays it partially. It includes the case 

the order of the administrative order requires to compensate it pursuant to Section 12 of the 

Liability on Violation by the Officials Act 1996. In the case the ordered person does not pay or 

pays it partially the issuing administrative organization has to give a written reminder again. If the 

ordered person still fails to do it the administrative organization can use the administrative 

enforcement measures pursuant to Section 57 of the Administrative Procedure Act 1996 on the 

person subject to the administrative order by seizing or attaching the assets of that person by 

auctioning off the assets without filing a lawsuit with the court is the important principle under 

the law. 
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 In this study found while the administrative authorities enforcing the legal 

administrative measures in accordance with the administrative procedures, the person under the 

administrative order is the debtor under the Bankruptcy Court can be forced into bankruptcy. 

According to the legal bankruptcy guidelines the creditor has to file for getting paid in the 

bankruptcy case with the receivers within two months following the date of advertising the final 

receiver order. If the creditor does not file for the payment may be forfeited the right to demand 

payment from that debtor. In the case of a monetary debt in accordance with the administrative 

order under such applicable law it may find several legal problems: The legal status in the 

bankruptcy case of the administrative order requires paying such as when such obligation has 

happened, the qualifying creditor, including the results on being removed from the bankruptcy 

procedure pursuant to Section 77 of the Bankruptcy Act 1940. There is also a problem on the 

seizure or repetitive attachments between the administrative officials and the bankruptcy officials, 

as well as the problem on the authority of the officials to force the debtor into bankruptcy. 

Therefore, in order to solve these legal problems it is necessary to amend the Administrative 

Procedure Act 1996 and the Bankruptcy Act 1940, so the administrative measures can render 

clearer applicability, effectiveness and appropriateness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


