
บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 เปนกฎหมายที่มีความสําคัญ

มากฉบับหนึ่ง เพราะเปนกฎหมายหลกัที่กําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานขององคกร เจาหนาที่

ฝายปกครอง  เพื่อใหการใชบังคับกฎหมายปกครองเฉพาะเร่ืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได

ประกันสิทธิและกําหนดหนาที่ของเอกชนในกระบวนวิธีพิจารณาเร่ืองปกครองไวอยางชัดเจน   

โดยเฉพาะในเร่ืองของการออกคําสั่งทางปกครองของ เจาหนาที่ ฝายปกครอง  ที่มีผลกระทบตอ

เอกชนผู ไดรับคําสั่งทางปกครอง  เปนการกาํหนดสทิธแิละหนาที่ ของผูรับคําสั่งทางปกครองที่

จะตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองนั้น  และหากผูรับคําสั่งทางปกครองไมยินยอมปฏิบัติตามคําสั่ง   

เจาหนาที่ฝายปกครองที่ออกคําสั่งทางปกครองนั้น มีอํานาจที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อ

บังคับใหการใหเปนไปตามคําสั่งได   ซึ่งกฎหมายวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครองไดบัญญัติถึง

มาตรการบังคับทางปกครองไวในสวนที่ 8  ต้ังแตมาตรา  55 ถึง มาตรา  63  โดยที่กฎหมายดังกลาว

เปนกฎหมายกลางที่บัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองของเจาหนาที่ฝายปกครอง  ดังน้ัน 

หากมีกฎหมายเฉพาะฉบับใดไดบัญญัติมาตรการบังคับทา งปกครองไวแลว  ก็ใหใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะนั้น  ๆ   เวนเสยีแตวา เจาหนาที่ฝายปกครองเห็นวา กฎหมายเฉพาะ

น้ันมีมาตรการบังคับทางปกครองที่จะเกิด ผลนอยกวามาตรการบังคับในสวนที่ 8 องคกรเจาหนาที่

ฝายปกครองนั้นจะใชมาตรการบังคับทางปกครองในส วนที ่8 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองน้ีแทนกไ็ด (กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2547, หนา 444)      

 เดิมกอนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จะมีผลใชบังคับน้ัน  การ

บังคับทางปกครอง ถกูกาํหนดไวในกฎหมายเฉพาะ  เชน   การบังคับเงินภาษีอากรตามประมว ล

รัษฎากร บัญญัติใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูวาราชการจังหวัด  หรือนายอําเภอ  มีอํานาจสั่ง

ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางชําระภาษีอากรได โดยมิตองฟองคดีตอศาล ทั้งน้ี 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน  ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ งโดย

อนุโลม  สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี (มาตรา 12 แหง

ประมวลรัษฎากร)  หรือการบังคับเงินสมทบของนายจางเขากองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ



2 
 
เงนิทดแทน พ.ศ.2537  บัญญัติใหเลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม  หรือนําสงไมครบจํานวน  โดยมิ

ตองฟองคดีตอศาล ทั้งน้ี หลักเกณฑและวิธีการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม   (มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติเงินท ดแทน 

พ.ศ.2537)  หรือการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติใหอํานาจ

ผูอํานวยการทางหลวงในการร้ือถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดต้ังแขวน  วางหรือกองอยูใน

ลักษณะที่เปนการกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะหรือในลักษณะที่จะเกิดความ

เสียหายแกทางหลวง (มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535)  แตเมื่อมีพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีผลใชบังคับแลว  กฎหมายดังกลาวไดบัญญัติ มาตรการ

บังคับทางปกครอง ไวเปนมาตรฐานกลาง  หลังจากนั้นกฎหมายหลายฉบับ ไดกาํหนดใหนาํการ

บังคับทางปกครองตามพร ะราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใชบังคับ  เชน มาตรา 31 

แหงพ ระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา  113 แหงพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ.2546 หรือขอ 9 แหงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  วาดวย

เบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ.2548  (ปกรณ ยิ่งวรการ, 2552, หนา 41) 

 มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 

แบงออกไดเปน 2 มาตรการ ดังน้ี  

 1. การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน ตามมาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 “คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให

ผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผู

น้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน  

เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาด

เพื่อชําระเงินใหครบถวน  วิธีการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขาย

ทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดใหกฎกระทรวง” 

 2. การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา 

ตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 มาตรา 58 “คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา  ถาผูอยูในบังคับของ

คําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปน้ี 
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  1) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน โดย

ผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอป

ของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ 

  2) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสอง

หมื่นบาทตอวัน 

  เจาหนาที่ ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณี

ใดใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการ โดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่

ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใช

มาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็

ได แตทั้งน้ีตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน” 

  เมื่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 ไดบัญญัติมาตรการ

บังคับทางปกครองไวแลว  หนวยงานของรัฐ จึงสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเอง  โดย

วิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดเพื่อนํามาชําระหน้ีเงินที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองที่

กาํหนดใหชาํระเงนิ  ตามมาตรา  57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 

กรณีดังกลาวถือไดวามีการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของหนวยงานของรัฐแลว  

จึงไมจําตองมีคําบังคับตามที่บัญญัติไวในมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลป กครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ดังน้ัน หนวยงานของรัฐจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

ตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2542 (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545  และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 157/2546) 

 มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 

นอกจากจะมีปญหาในเร่ืองการบังคับใชกฎหมายที่กําหนดใหนําหลักเกณฑเร่ืองวิธีการยึด  การ

อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม

เพื่อบังคับใหผูไดรับคําสั่งทางปกครองตามมาตรา  57 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยังพบประเด็น

ปญหาที่ตองศึกษาวิจัยหลายประการ ไดแก 

 1.  ปญหาสถานะทางกฎหมายในคดีลมละลาย ของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระ

เงินตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539  คาใชจายในการ

ดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตามมาตรา 58(1) 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  คาปรับทางปกครองตามมาตรการ

บังคับทางปกครอง มาตรา 58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ
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คําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  สืบเน่ืองจากตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติ ลมละลาย พ.ศ.

2483 บัญญัติให   “เจาหน้ีซึ่งจะขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายจะเปนเจ าหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็

ตาม ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายในกาํหนดเวลาสองเดือนนับแตวนัโฆษณาคาํสัง่

พิทักษทรัพยเด็ดขาด  แตถาเจาหน้ีอยูนอกราชอาณาจักร  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขยาย

กาํหนดเวลาใหอีกไดไมเกนิสองเดือน  (วรรคสอง) คําขอรับชําระหน้ีน้ั นตองทําตามแบบพิมพ  โดย

มีบัญชีแสดงรายละเอียดแหงหน้ีสิน  และขอความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพยสินอยาง

หน่ึงอยางใดของลูกหน้ีที่ยึดไวเปนหลักประกันหรือตกอยูในความครอบครองของเจาหน้ี ” ดังน้ัน 

การพิจารณาสถานะของคําสั่งทางปกครองดังกลาว ตอคดีลมละลายจึง มีความสําคัญเปนอยางมาก  

ไมวามูลหน้ีที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ีเกิดเมื่อใด  ผูเปนเจาหน้ีที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ี ตามมาตรา   

91 รวมถึงการปลดลมละลายตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 

 2.  ปญหาการยึดหรืออายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเ จาพนักงานพิทักษ

ทรัพย เน่ืองจากหากเกิดปญหาวาในกรณีที่เจาห นาที่บังคับทางปกครองไดใชมาตร การบังคับทาง

ปกครองตามที่บัญญัติไวในสวนที่  8 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 

กับผูรับคําสั่งทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นไว แลว เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยของลูกหน้ีรายน้ันตามกฎหมายลมละลายจะจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีรายเดียวกันน้ันได

หรือไมอยางไร  

 3. ปญหาเกี่ยวกับอํานาจของเจาหนาที่ในการยื่นฟองลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย   

เนื่องจากหากองคกรฝายปกครองผูออกคําสั่งทางปกครองไมสาม ารถใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 ใหบรรลุผลได  ไมวาจะเปน

เพราะผูรับคําสั่งทางปกครองตกเปนลูกหน้ีตอเจาหน้ีหลายรายจนเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวซึ่งยากตอ

การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติไวได  และบุคคลดังกลาวเปนผูถูกคําสั่ง

ทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึ่งลานบาท ซึ่งสามารถนําหนี้

ดังกลาวมาฟองเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลายตามมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พ.ศ.2483 องคกรฝายปกครองผูออกคําสั่งทางปกครองจะสามา รถดําเนินการไดหรือไม  

เพียงใด และอยางไร 
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วัตถุประสงคของการศกึษา 

 1.  เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหา การบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้

เปนบุคคลลมละลาย   

 2.  เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

 3. เพื่อศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง  กรณีคําสั่งทางปกครองที่

กาํหนดใหชาํระเงนิทั้งของไทยและตางประเทศ 

 4.  เพื่อวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคล

ลมละลาย  

 5.  เพือ่ศกึษาแนวทางและขอเสนอแนะ ใหมกีารแก ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู  สําหรับ

รองรับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย   

สมมติฐานของการศกึษา 

 หลักการที่สําคัญของการบังคับทางปกครองก็เพื่อใหไดเงินมาชําระหนี้ที่เกิดจากคําสั่ง

ทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน   แตในขณะที่เจาหนาที่บังคับทางปกครองกํา ลังดําเนินการใช

มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น   ผูอยูในบังคับของ

คําสั่งทางปกครองอาจเปนลูกหนี้ท่ีถูกฟองคดีตอศาลลมละลายเพื่อขอใหเปนบุคคลลมละลาย  ซึ่ง

ตามหลักเกณฑของกฎหมายลมละลาย  เจาหน้ีจะตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดี ลมละลายตอเจา

พนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด   

หากเจาหน้ีไมยื่นคําขอรับชําระหน้ี ผลก็คือเจาหน้ีหมดสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีน้ัน   ซึ่งในกรณีของ

หนี้เงินตามคําสั่งทางปกครองก็อยูในบังคับของกฎหมายดังกลาว  ฉะน้ัน จึงเปนการสมควรอยางยิ่ง

ที่จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อใหกฎระเบียบหรือมาตรการบังคับทางปกครองนั้น  มีผล

บังคับใชที่มีความชัดเจนเพื่อรองรับกับมาตรการบังคับทางปกครองกรณีที่ลูกหนี้เปนบุคคล

ลมละลายไดอยางเหมาะสมตอไป 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธน้ีอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดย

จะทําการวิจัยโดยการศึกษากฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการบังคับทางปกครองกรณี

ลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมาย  
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ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  ที่ใชบังคับ  หนังสือตาง ๆ  วิทยานิพนธ  บทความ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

รายงานการวิจัยจากหองสมุดหรือจากสถาบันตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห  วิจัยเพื่อใหไดขอสรุปและ

แนวทางในการแกไขปญหาโดยวิธกีารเขยีนพรรณนาและวิเคราะห 

ขอบเขตการศกึษา 

 ศึกษาถึงการบังคับทางปกครองตามมา ตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด  พ.ศ.2539 มาตรา 12 และบทกฎหมายที่

เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช 2483 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

และพาณิชย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาการบังคับทางปกครองกรณีลูกหน้ี

เปนบุคคลลมละลาย   

 2.  ทําใหทราบถึงมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539    

 3.  ทําใหทราบกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณี ลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย

ในตางประเทศและภายในประเทศ 

 4. ทําใหทราบปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคล

ลมละลาย  

 5.  ทําใหทราบแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบังคับทางปกครองตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539   

นิยามศัพท 

 คําสั่งทางปกครอง หมายความวา การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการ

สรางนิติสัมพันธขึ้น ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ  เปลี่ยนแปลง โอน  สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบ

ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว  เชน การสั่งกา ร 

การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรอง  และการรับจดทะเบียน  แตไมหมายความ

รวมถึงการออกกฎ และการอ่ืนทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง 
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 เจาหนาที่  หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง  หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน  ไมวา

จะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  

 เจาพนักงานพิทักษทรัพย  หมายความตลอดถึง  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก เจาพนักงาน

พิทักษทรัพย ใหปฏิบัติการแทน 

 พิทักษทรัพย  หมายความวา พิทักษทรัพยสินไมวาเด็ดขาดหรือชั่วคราว 


