
 

 

บทที ่2 

แนวความคิดเกี่ยวการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย 

 หลักการของการบังคับทางปกครองเร่ิมตนที่  เมื่อองคกรฝายปกครองไดออกคําสั่งทาง

ปกครองเพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายแกผูอยูใตบังคับของคําสั่งทางปกครองแลว  ใน

กรณีที่คําสั่งน้ันเปนคําสั่ งที่จําเปนตองมีการบังคับการเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง  หากผูรับคําสั่งไม

ยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งองคกรฝายปกครองมีอํานาจที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับ

ใหการใหเปนไปตามคําสั่งได 

การออกคําสั่งที่มีผลบังคับทางปกครอง 

 คําสั่งทางปกครองอันเปนฐานหรือที่มาของอํานาจบังคับการ เพื่อความเขาใจ อยางถองแท  

โดยเร่ิมจากความหมายและลักษณะของคําสั่งทางปกครอง  และประเภทของคําสั่งทางปกครอง  

หลังจากน้ัน จะไดศึกษาเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ต้ังแตประวัติความเปนมาของการบังคับทาง

ปกครอง  ประเภทของการบังคับทางปกครอง  ลักษณะและผล ของการบังคับทางปกครองแตละ

ประเภทตอไป  

 1. ความหมายและลักษณะของคําสั่งทางปกครอง 

 ความหมายของคําสั่งทางปกครองปรากฏอยูในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บติั

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 มาตรา 5 คําสั่งทางปกครอง หมายความวา  

  1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่ มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น

ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ

สิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว  เชน การสั่งการ  การอนุญาต  การ

อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

  2) การอ่ืนทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง 
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  จากนิยามความหมายตามมาตรา 5 ดังกลาว  คําสั่งทางปกครองจึงมีความหมาย  2 

ความหมาย  คือ ความหมายโดยแท  กับความหมายตามที่ฝายปกครองกําหนดขึ้น  (สุริยา ปานแปน 

และอนุวัฒน บุญนันท, 2551, หนา 235-244) 

   1) ความหมายโดยแท  

   ความหมายโดยแทของคําสั่งทางปกครอง  คือ การใชอํานาจตามกฎหมายของ

เจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ  เปลีย่นแปลง โอน สงวน 

ระงบั  หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรห รือ

ชั่วคราว 

   2) ความหมายตามที่ฝายปกครองกําหนดขึ้น  ปรากฏอยูในกฎกระทรวงฉบับที่ 12 

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่กําหนด ใหการ

ดําเนินการของเจาหนาที่ดังตอไปน้ี เปนคําสั่งทางปกครอง  การดําเนินการเกีย่วกบัการจัดหาหรือใช

ประโยชนในกรณีดังตอไปน้ี 

    (ก) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใช

สิทธิประโยชน 

    (ข) การอนุมัติสั่งซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใชสิทธิประโยชน  

    (ค) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนิ นการอ่ืนใด  ใน

ลักษณะเดียวกัน 

   2) การใหหรือไมใหทุนการศึกษา 

   คําสั่งทางปกครองตามความหมายของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 เปนการนําแนวคิดที่มาจากนิติกรรมทางปกครองของเยอรมัน  โดยเลี่ยงไปใชคํา

วา “คําสั่งทางปกครอง ” แทน (ชาญชัย แสวงศกัด์ิ และมานิตย  วงศเสรี, 2541, หนา 38) คําสั่งทาง

ปกครองของระบบกฎหมายไทยมีความหมายตรงกับ “นิติกรรมทางปกครอง ” หรืออาจเรียกวา 

“คําสั่งในทางปกครอง ” (Verwaltungsakt) ในความหมายของกฎหมายเยอรมัน  และ “นิติกรรมทาง

ปกครองฝายเดียวที่มีผลเฉพาะราย ” ในความหมายของกฎหมายฝร่ังเ ศส (วิจติรา วอนเพยีร , 2549, 

หนา 18-19) 

 2. ลักษณะของคําสั่งทางปกครอง  

 ลักษณะของคําสั่งทางปกครอง มี 5 ประการ คอื (สุริยา ปานแปน และอนุวัฒน บุญนันท , 

2551, หนา 236-244) 
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  1) เปนการกระทําโดยเจาหนาที่  คําสั่งทางปกครองตองออกโดยเจาหนาที่ซึ่งเปน

บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐ

ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย  แตองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองก็อาจมอบหมาย

ใหเอกชนกระทําการแทนในนามของรัฐได  ซึ่งการกระทําของเอกชนที่ไดรับมอบอํานาจ ดังกลาว

จากรัฐน้ีก็ถือเปนคําสั่งทางปกครอง  

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําของเจาหนาที่ 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 979/2548 คําสั่งของผูอํานวยการเขตที่สั่งใหเจาของอาคาร

ขางเคียงกับอาคารของผูฟองคดี  ระงับการดัดแปลงอาคารที่พิพาทจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือ

ไดรับใบแจงจาก เจาพนักงานทองถิ่น  คําสั่งหามใชหรือหามเขาไปในสวนใด  ๆ ของอาคารหรือ

บริเวณอาคารดังกลาว และคําสั่งใหร้ือถอนอาคารดังกลาวในสวนที่ดัดแปลงเปนคําสั่งทางปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ .39/2550 ประกาศของอนุกรรมการขาราชการครู เร่ือง

แกไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังหรือเลื่อน  และแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยใหญเปนคําสั่งทาง

ปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  114/2550 มติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ก . ที่ให

ดําเนินการสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการขึ้นใหม  มีผลเปนการยกเลิก

ผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่คณะอนุกรรมการชุดเดิมไดดําเนินการสรรหาไวโดย

ปริยาย มติดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครอง  

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาไมเปนการกระทําของเจาหนาที่  

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 137/2545 ศาลยุติธรรมมิใชหนวยงานทางปกครองที่ไดรับ

มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินการทางปกครองและผูพิพากษาไมอยูในความหมาย

ของคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ ” เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหผูพิพากษาและตุลาการมี

อิสระในการพจิารณาพิ พากษาอรรถคดีและแยกอํานาจพิจารณาคดีระหวางศาลยุติธรรมและศาล

ปกครองออกเปนสัดสวนตางหากจากกัน 

  2) เปนการใชอํานาจปกครอง  การกระทํา ของ เจาหนาที่อันจะถือวาเปนคําสั่งทาง

ปกครองน้ัน ตองเปนการกระทําลงในแดนของกฎหมายเอกชน หรือกระทําโดยใชอํานาจนิติบัญญัติ  

อํานาจตุลาการอํานาจทางการเมือง (อํานาจบริหาร)  

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการใชอํานาจปกครอง  
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  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 122/2546 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปลดผู

ฟองคดีซึ่งเปนพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยออกจากการเปนพนักงาน  เปนการใชอํานาจ

ตามขอบังคับธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการพนักงาน พ.ศ.2532 ซึ่งออกตามความในมาตรา 20 

แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 ประกอบกับมาตรา 5 (6) แหงพระราช

กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.2485 จึงเปนคําสั่งทางปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  395/2546 การที่กรมการประกันภัยมีหนังสือแจงใหบริษัท

ประกันภัยรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกเจาของรถยนตคันที่ชนกับรถยนตคันที่เอาประกันภัย

ไวกับบริษัทฯ  ของกรมการประกันภัยเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.

2535 จึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปน การสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลอันมี

ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีจึงเปนคําสั่งทางปกครอง 

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาไมเปนการใชอํานาจปกครอง มีดังตอไปน้ี 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 27/2544 การเคหะแหงชาติเปนรัฐวิสาหกิจที่จั ดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายมีวัตถุประสงคหลายประการ  ซึ่งบางวัตถุประสงคจะตองใชอํานาจรัฐดําเนินการ  เชน การ

ปรับปรุง ร้ือ หรือยายแหลงเสื่อมโทรม  สวนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกอสรางอาคารใหประชาชน

เชา เชาซื้อ หรือซื้อน้ัน การเคหะแหงชาติสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกั บเอกชนทั่วไป การที่การ

เคหะแหงชาติในฐานะผูใหเชาซื้ออาคารยินยอมให  ส.ในฐานะผูเชาซื้อเดิมโอนสิทธิตามสัญญาเชา

ซื้ออาคาร ใหแก ภ. เปนการดําเนินการในฐานะเอกชนตอเอกชน มิไดใชอํานาจรัฐดําเนินการในทาง

ปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 334/2545 คณะกรรมาธิการยุ ติธรรมและสิทธิมนุษยชน

สภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนองคการที่ทําหนาที่ของฝายการเมืองไมใชหนวยงานทางปกครองตาม

ความในมาตรา 3 ดังกลาว มติของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  สภาผูแทนราษฎร

ดังกลาวมิใชคําสั่งทางปกครอง  

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  119/2549 การปฏิบัติหนาที่และการสั่งการของแพทยใน

การตรวจรักษาพยาบาลผูปวยมิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสภาพของสิทธิ

หรือหนาที่ของบุคคล จึงมิใชคําสั่งทางปกครอง 

  3) เปนการกระทําที่มุงตอผลในทางกฎหมาย การกระทําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

ปกครองของเจาหนาที่น้ันต องมุงตอผลในทางกฎหมายที่มีลักษณะเปนการกําหนดกฎเกณฑหรือ

นิติสัมพันธระหวางบุคคล  ดังนี้ คําสั่งทางปกครองจึงแตกตางจากปฏิบัติการทางปกครอง  เพราะ

ปฏิบัติการทางปกครองเปนการกระทําที่มุงผลในทางขอเท็จจริง 
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  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําที่มุงตอผลในทางกฎหมาย  

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  อ.57/2547 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ  เงือ่นไข  

และจํานวนเงนิชดเชยพเิศษแทนการจัดสรรทีด่นิแปลงอพยพ  จังหวัดลพบรีุ  ผูถูกฟองคดีที่ 4 มีมติ

ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพและ ไดออก

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิและไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ  และ

แจงใหผูฟองคดีทราบประกาศดังกลาวโดยวิธีจัดสงประกาศใหนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน  ปด

ประกาศ ณ ที่วาการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ผูใหญบาน  ตามลําดับ  ประกาศดังกลาวมีผล กระทบตอ

สทิธใินการไดรับเงนิชดเชยฯ โดยตรง จึงเปนคําสั่งทางปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2549 หนังสือของกรมอุทยาน สัตวปาและพันธพืช  ที่

แจงและทวงถามใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาตอบแทนรอยละ 10 ของรายไดที่เก็บรังนกไดแลว  ถือ

เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย ของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของบุคคลอันเปน

คําสั่งทางปกครอง 

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําที่ไมมุงตอผลในทางกฎหมาย  

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 355/2547 หนังสือปฏิเสธการทําสัญญาเชาที่ดินพิพาทเมื่อ

พิจารณาจากสาระของหนังสือดังกลาวเปนเพียงการแจงขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบเหตุที่ไมอาจทํา

สัญญาเชาที่ดินและอาคารพิพาทไดเทานั้น  มิไดเปนคําสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบตอสิทธิหรือ

หนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  744/2548 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย าง

รายแรงเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินงานภายในของเจาหนาที่เพื่อใหไดขอเท็จจริงในการที่ผูมีอํานาจ

จะวินิจฉัยหรืออกคําสั่งตามความเห็น  ซึ่งยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิหรือหนาที่ของผู

ฟองคดีโดยตรง คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจึงไมเปนคําสั่งทางปกครอง 

  4) มีผลเฉพาะกรณี  การกระทําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายปกครองของเจาหนาที่ท่ี

มุงผลในทางกฎหมายนั้นตองเปนการกระทําที่มี่ผลเฉพาะกรณี  คําสั่งทางปกครองจึงแตกตางจาก 

“กฎ” เพราะกฎเปนกฎเกณฑหรือนิติสัมพันธในลักษณะที่มีผลบังคับกับบุคคลทั่วไปโดยไมจํากั ด

จํานวน  สวนคําสั่งทางปกครองเปนกฎเกณฑที่มีลักษณะเปนรูปธรรมใหมีผลกับบุคคลใดบุคคล

หน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึงที่สามารถระบุตัวบุคคลได 

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําที่มีผลเฉพาะกรณี 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 909/2548 การที่กรมปาไมแจงใหผู ฟองคดีทราบวาบริเวณ

ที่ผูฟองคดีขออนุญาตเขาเหมืองแรหินน้ัน  อยูในเขตอุทยานแหงชาติปาเชียงดาว  จึงไมสามารถ
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พิจารณาอนุญาตใหได เทากับเปนการปฏิเสธไมอนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินตามที่

ขอ ถือเปนคําสั่งทางปกครอง 

  คําพิพากษา ศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.88/2550 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจาง

ชั่วคราวขององคการบริหารสวนตําบลสะอาดกอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาเปนคูสัญญาในอัตราลูกจางชั่วคราว  ประกาศดังกลาวจึงเปนคําสั่งทาง

ปกครอง  

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําที่ไมผลเฉพาะกรณี 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 272/2546 ขอบังคับกองบัญชาการตํารวจนครบาล  วาดวย

แกไขเพิม่เติมการกาํหนดใหรถเดินทางเดียว  และการใชทางเดินรถสําหรับรถบางประเภทในถนน

เพชรบรุี  กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2540 ขอบังคับดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎ หมายที่มีผล

บังคับกับทุก ๆ คนเปนการทั่วไป จึงมีสถานะเปนกฎ ไมใชคําสั่งทางปกครอง 

  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ .158/2550 มติของคณะกรรมการขาราชการพล

เรือนที่กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2539 สามารถคัดเ ลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาวิชา

จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองทั้งในและตางประเทศเขารับ

ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ไดรับคัดเลือก  มติดังกลาวมีผล

บังคับเปนการทั่วไป  ไมมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ  มติดังกลาวจึงมี

ลักษณะเปนกฎ 

  5) มีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝายปกครอง  การกระทําโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายปกครองของเจาหนาที่ท่ีมุงผลในทางกฎหมายเฉพาะกรณีน้ันตองมีผลโดยตรงออกไป

ภายนอกฝายปกครอง  คําสั่งทางปกครองจึงแ ตกตางจาก “คําสั่งภายในฝายปกครอง ” เพราะคําสั่ง

ภายในฝายปกครองมีผลเฉพาะภายในฝายปกครอง  กลาวคือ มีผลตอเจาหนาที่ซึ่งเปนบุคคลภายใน

ฝายปกครองเทานั้น  ประชาชนไมตองทําตามคําสั่งภายในฝายปกครองดังกลาว  อยางไรก็ตาม  ใน

บางกรณีแมผูรับคําสั่งจะเปนเจาหนาที่ซึ่ง เปนบุคคลภายในฝายปกครองแตคําสั่งดังกลาวอาจเปน

คําสั่งทางปกครองได  ถาคําสั่งน้ันกระทบตอสิทธิหนาที่สวนตัวของเจาหนาที่ในฐานะที่เปน

ประชาชนทั่วไป  ยอมถือวาคําสั่งน้ันยอมมีผลออกมาภายนอกฝายปกครองแลว  เชน คําสั่งแตงต้ัง

บุคคลเขารับราชการ คําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการ 

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาเปนการกระทําที่มีผลออกไปภายนอกฝายปกครอง 
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  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 760/2547 การที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พิษณุโลกฯ ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินคา

เชาบานของขาราชการมีหนังสือแจงวาผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกา

คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2547 จึงมีผลเปนการไมอนุมัติใหผูฟองคดีใชสิทธิเบิกคาเชาบานอันเปน

การใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลทําใหสิทธิในการเบิกคาเชาบานของผูฟอ งคดีระงับไป  จึงเปน

คําสั่งทางปกครอง 

  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ . 39/2550 ประกาศของอนุกรรมการขาราชการครู

เร่ืองแกไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังหรือเลื่อน  และ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยใหญเปนคําสั่ง

ทางปกครอง 

  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่วินิจฉัยวาการกระทําที่ไมมีผลออกไปภายนอกฝายปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 655/2545 หนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลางนั้น  

เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อ จัดใหมีคําสั่งทางปกครอง  

หนังสือตอบขอหารือดังกลาวไมใชคําสั่งทางปกครอง 

  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 306/2548 มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่เห็นชอบตามความเห็นของอนุกรรมการไตสวนวา  การกระทําของผู

ฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางร ายแรงและเปนความผิดทางอาญานั้น  เปนเพียงขั้นตอนการ

ดําเนินการทางปกครองในเบื้องตน  ยังไมเปนคําสั่งที่มีผลบังคับตามกฎหมาย  มติดังกลาวจึงไมใช

คําสั่งทางปกครอง  

  โดยสรุปคําสั่งทางปกครองตามความหมายของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 น้ัน คําสั่งทางปกครอ ง คือ การกระทําที่ฝายปกครองใชอํานาจของตนแตเพียง

ฝายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมาย  คําสั่งทางปกครองเปนวิธีการหลักของการ

ดําเนินการทางปกครองโดยอาศัยอภิสิทธิ์ของอํานาจมหาชน (Prerogative depuissance publique) ที่

ใชอยูมากที่สุดในทางปฏิบัติ และเห็นไดชดัเจนที่สุดในทางทฤษฎี (วรนารี สิงหโต, 2545, หนา 10) 

  คําสั่งทางปกครองตามความหมายของกฎหมายเยอรมันตรงกับคําวา  “นิติกรรมทาง

ปกครอง” หรือ “คําสั่งในทางปกครอง” (Verwaltungsakt)   

  รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ  ใหคําอธิบายไววา  นิติกรรมทางปกครอง  

คือ สิ่งที่ฝายปกครองกระทําการไปแลวกอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางเอกชนกับฝายปกครองภายใน

ขอบเขตของกฎหมายมหาชน  มีการแสดงเจตนาคลายกับกฎหมายแพง  โดยมอีงคกรตรวจสอบ
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ความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง  และวิธีการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  สวนคาํวา “คําสั่งในทางปกครอง ” มีความหมายเชนเดียวกับคําวา “คําสั่งทาง

ปกครอง” ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

  องคประกอบเบื้องตนของนิติกรรมทางปกครอง  

  1) คําสั่ง  คําวินิจฉัย  รวมทั้งมาตรการตาง  ๆ ของฝายปกครองนั้นเอง  นิติกรรมทาง

ปกครองจึงไม จําเปนตองเปนหนังสือ หรือลายลักษณอักษร  อาจจะเปนวาจาหรือทาทางก็ได  เชน 

ตํารวจจราจรโบกรถ ก็เปนคําสั่งที่ออกโดยเจาหนาที่ฝายปกครอง  หากฝาฝนก็เปนการขัดคําสั่งของ

เจาหนาที่ ซึ่งจะตองไดรับโทษทางปกครองหรือทางอาญา 

  2) เจาหนาที่ที่จะออกคําสั่งตองมีอํานา จในทางปกครองที่จะออกคําสั่งนั้น  ๆ ถาไมมี

อํานาจก็ไมใชคําสั่งในทางปกครอง  รวมถึงกรณีที่รัฐมอบหมายใหองคกรเอกชนทําแทน เชน สภา

วิชาชีพ ซึ่งกรณีเชนน้ีถือวาเปนองคกรของฝายปกครองดวย  

  3) ในคําสั่ง การอนุมัติ  การวินิจฉัย  จะตองมีเน้ือหาสาระใหผูรับคําสั่งกระทํา การหรือ

ละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด  ถาผูรับคําสั่งไมรูวาใหทําอะไร  ก็ไมเปนนิติกรรมทางปกครอง  

ดังน้ัน คําสั่งตองมีกฎเกณฑ  ขอกาํหนด  เน้ือหาที่ใหผูรับคําสั่งทราบวา  เมื่อไดรับคําสั่งเชนน้ีแลว  

จะตองปฏิบัติอยางไร  หรือมีสิทธิอะไรบาง   หากไมมีกฎเกณฑ ที่จะเปนนิติกรรมทางปกครอง  กจ็ะ

เปนเพยีง “การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในทางปกครอง ” มิใชนิติกรรมทางปกครอง  ทั้งน้ี กฎเกณฑ

จะตองมีลักษณะเปนการเจาะจง  เปนรูปธรรมวาจะตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใด  และตอง

เจาะจงถึงตัวผูปฎิบัติดวย ไมวาจะเปนบุคคลเดียว กลุมบุคคล บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได  

  4) นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะเปนนิติกรรมฝายเดียวที่ออกโ ดยรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ ดังน้ัน สถานะระหวางผูออกคําสั่งกับผูรับคําสั่งจึงไมเทาเทียมกัน  

  5) การสั่งการตองมีลักษณะของการใชอํานาจปกครอง  ถาไมมีการใช อํานาจทาง

ปกครองก็ไมใชนิติกรรมทางปกครอง เชน การที่สวนราชการทําสัญญาในทางแพงกับเอกชน  ไมใช

การใชอํานาจปกครอง  

  6) ตองมีลักษณะไปกระทบสิทธิหรือหนาที่ของประชาชน  อาจเปนการใหสิทธิขึ้นมา

ใหม เปลีย่นแปลง ระงับหรือยกเลิกสิทธิ ถาไมกระทบก็ไมเปนนิติกรรมทางป กครอง เชน การทีเ่รา

มีสัญชาติไทยอยูแลว ตอมาทางราชการมีคําสั่งใหสัญชาติไทยเราอีก  ดังน้ี ไมมีการกระทบสิทธิเลย  

จึงไมเปนนิติกรรทางปกครอง (กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2546, หนา 36-40)  

  คําสั่งทางปกครองตามความหมายของกฎหมายฝร่ังเศสตรงกับคําวา “นิติกรรมทาง

ปกครองฝายเดียวที่มีผลเฉพาะราย”  
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  นิติกรรมทางปกครองอาจแบงไดสองประเภท ไดแก  

  1) นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป (Décisions réglementaires) เปน

นิติกรรมทางปกครองที่กําหนดกฎเกณฑทั่วไป  ไมเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล  ซึ่งอาจเทียบเคียงไดกับ 

“กฎ” ในระบบกฎหมาย ไทย (มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539 ไดใหนิยามคําวา “กฎ” วา  หมายถึง  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  

ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป  โดยไมมุงหมาย

ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ) 

  2) นิตกิรรมทางปกครองที่ไมมีผลบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน 

   ก) นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะราย (Décisions individuells) เปนนิติ

กรรมทางปกครองที่กําหนดกฎเกณฑเฉพาะกรณี  โดยมีผลใชบังคับแกบุคคลที่เจาะจงตัวไว  ซึ่ง

เทียบเคียงไดกับ “คําสั่งทางปกครอง” ในระบบกฎหมายไทย  

   ข) กฎเกณฑที่ใชกับขอเท็จจริงเฉพาะกรณี (Décision d’ espèce) ซึ่งเปนนิติกรรม

ทางปกครองที่ผสมผสานลักษณะของกฎและคําสั่งทางปกครอง  กลาวคือ กําหนดกฎเกณฑเฉพาะ

กรณี อันเปนลักษณะของคําสั่ง ทางปกครอง  แตมีผลใชบังคับเ ปนการทั่วไปมิไดเฉพาะเจาะจงตัว

บุคคลอันเปนลักษณะของกฎ นิติกรรมทางปกครองประเภทนี้อาจเทียบเคียงไดกับ “คําสั่งทั่วไปทาง

ปกครอง ” ในระบบกฎหมายไทย  (ศุภวัฒน  สิงหสุวงษ , 2552, หนา 1-2) คําสั่งทั่วไปทางปกครอง

เปนแนวคิดมาจากระบบกฎหมายเยอรมัน  โดยรองศาสตราจารย ดร .กมลชัย  รัตนสกาววงศ  ให

คําอธิบายไววา  คําสั่งทั่วไปมีลักษณะผสม  คือ ไมมีการเจาะจงตัวบุคคลไวลวงหนาแตเปนกรณี

เฉพาะราย  เชน ปายจราจร  ซึ่งไมใชกฎหมาย เพราะไมไดบอกวาใชกับบุคคลใด  แตเปนการหาม

โดยทั่วไปสําหรับบุคคลที่อยูบริเวณน้ัน  รวมทั้งตํารวจจราจรดวย  คําสั่งทั่วไปมีลักษณะเจาะจง

เฉพาะเร่ือง  แตไมระบุตัวบุคคล  ในทางกฎหมายปกครอง  คําสั่งทั่วไปจึงไมเปนนิติกรรมทาง

ปกครองในตัวเอง  แตกฎหมายใหถือวาเปนนิติกรรมทางปกครอง เพราะมีหลักเกณฑในการ

พิจารณาความชอบดวยกฎหมาย  การยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทั่วไปทางปกครอง  ฯลฯ (รอง

ศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ใชคําวา คําสั่งทั่วไปในทางปกครอง ) เชนเดียวกับนิติกรรม

ทางปกครอง (กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2546, หนา 40-41)  

เงื่อนไขแหงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองที่ เปนฐานแหงการบังคับทาง

ปกครอง 
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 การออกคําสั่งทางปกครองนั้น  องคกรฝ ายปกครองจําเปนตองตรวจสอบเงื่อนไขแหง

ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง วาถูกตองตามแบบพิธีและเนื้อหาของการ ออกคําสั่ง

ทางปกครองหรือไมดวย เพือ่ใหคําสั่งทางปกครองอันเปนฐานแหงอํานาจบังคับการมีผลใชบังคับ   

 1. เง่ือนไขทางแบบพธิี 

 เงื่อนไขทางแบบพิธีแหงความ ชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง  มีหลักพิจารณา

ดังน้ี 

  1) ขอพิจารณาทั่วไป 

   ก) อํานาจหนาที่ขององคกรฝายปกครอง  โดยพิจารณาในแงของเร่ืองที่มีอํานาจ  

กลาวคือ  คําสั่งทางปกครองจะตองออกโดยองคกรฝายปกครองซึ่งทรงอํานาจในเร่ืองนั้น การ

พิจารณาอํานาจหนาที่ขององคกรที่ มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทยมักจะ

พิจารณาลงไปที่  “ตําแหนง” ขององคกรเจาหนาที่ฝายปกครองเปนสําคัญ  โดยจะตองพิจารณาดวย

วาเร่ืองที่จะออกคําสั่งทางปกครองน้ัน ออกโดยองคกรที่มีหนาที่หรือไมดวย  เชน เปนอํานาจของ

องคกรของฝายปกครองสวนกลาง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคการวิชาชีพ  ทั้งน้ี เมื่อ

กฎหมายประสงคจะใหองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองตําแหนงใดมีอํานาจหนาที่ในเร่ืองที่จะออก

คําสั่งทางปกครองเร่ืองนั้น  กฎหมายไทยมักจะระบุตําแหนงขององคกรเจาหนาที่ฝายปกครองที่มี

อํานาจออกคําสั่งทางปกครองไวในกฎห มายระดับพระราชบัญญัติ  เชน  พระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ.2509 บัญญัติใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลเปนผูมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการสถานบริการที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  

   ข) อํานาจขององคการฝายปกครอง  โดยพิจารณาในแงพื้นที่ที่มีอํานาจ  กลาวคือ 

องคกรฝายปกครองจะตองใชอํานาจภายในพื้นที่ที่ตนมีอํานาจดวย  เชน เทศบาลจะออกคําสั่งทาง

ปกครองใหมีผลบังคับไดเฉพาะในเขตพื้นที่ของตนเทานั้น  จะกาวลวงใหมีผลบังคับนอกเขตพื้นที่

ของตนไมได  

   ค) อํานาจขององคกรฝายปกครอง  โดยพิจารณาในแงของตําแหนงขององคกร

เจาหนาที่ฝายปกครองที่มีอํานาจ กลาวคือ เมื่อกฎหมายประสงคจะใหองคกรเจาหนาที่ฝายปกครอง

ตําแหนงใดมีอํานาจหนาที่ในเร่ืองที่จะออกคําสั่งทางปกครองเร่ืองนั้น  กฎหมายไทยมักจะระบุ

ตําแหนงขององคกรเจาหนาที่ฝายปกครองที่มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองไวในกฎหมายระดับ

พระราชบญัญัติ เชน พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 บัญญัติใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล

เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการที่ต้ังอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร เปนตน 
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   ง) อํานาจขององคกรฝายปกครอง  โดยพิจารณาในแงตัวบุคคลที่มีอํานาจใน

ตําแหนง  กลาว คือ พิจารณาวาองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองคนใดไดรับการแตงต้ังใหเขาสวม

ตําแหนงที่มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง  องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองผูน้ันยอมมีอํานาจออก

คําสั่งในขอบเขตที่ตนไดรับแตงต้ัง 

  2) กระบวนการและขั้นตอนในการออกคําสั่งทางปกครอง ไดแก 

   ก) การกํา หนดคูกรณีในคําสั่งทางปกครอง  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล หรือนิติ

บุคคล  อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูก

กระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได  (มาตรา 21 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

   ข) การตรวจสอบความสามารถในการมีสวนรวมและความสามารถกระทําการใน

กระบวนพิจารณาทางปกครองของคูกรณี (มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539) 

   ค) การตรวจสอบเหตุแหงการไมสามารถทําคําสั่งทางปกครองไดขององคกร

เจาหนาที่ผูทรงอํานาจ (มาตรา 13 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539)  

   ง) การแสวงหาและตรวจสอบพยานหลกัฐานตามหลกัการคนหาความจริงโดยการ

ไตสวนหรือการคนหาความจริงในทางเนื้อหา (มาตรา 28 และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

   จ) การรับฟงคูกรณีและการใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของ

ตน (มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539)  

   ฉ) การใหสิทธิคูกรณีในการตรวจดูเอกสาร (มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

  3) ระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครอง 

  กรณีที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองไว  องคกรเจาหนาที่

ฝายปกครองยอมมีหนาที่ท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองใหแลวเสร็จภายใน

กาํหนด หากดําเนินการไมทันตามที่กฎหมายกําหนด  ผลในทางกฎหมายของการไมออกคําสั่งทาง

ปกครองหรือ ออกคําสั่งทางปกครองลาชายอมเปนไปตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว  เชน ใหถือวา

องคกรอนุญาตตามคําขอนั้น  หรือใหถือวาองคกรปฏิเสธคําขอหรือยืนตามคําสั่งทางปกครองของ

องคกรเจา หนาที่ฝายปกครองชั้นตน (โปรดรายละเอียดเพิ่มเติมที่  พระราชบัญญัติสงวนและ
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คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 8 วรรคหน่ึง และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 67 

วรรคสอง) (วรเจตน ภาคีรัตน, 2551, หนา 52)  

  4) รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง  

  คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือ  หรือวาจา  หรือโดยการสื่อความหมายใน

รูปแบบอ่ืนก็ได  แตตองมีขอความหรือความที่ ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได (มาตรา 34 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

  การใหเหตุผลประกอบการออกคําสั่งทางปกครอง 

  คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือหรือคําสั่งที่ไดรับการยืนยันเปนหนังสือ  องคกร

เจาหนาที่ฝายปกครอง ตองจัดใหมีเหตุผลไวด วย เหตุผลที่จัดใหมีจะตองประกอบดวย  ขอเท็จจริง  

อันเปนสาระสําคัญ  ขอกฎหมายที่อางอิง  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ  (มาตรา 34 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) สวนคําสั่งทางปกครองที่ทําใน

รูปแบบอ่ืนน้ัน องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองไมตองจัดใหมีเหตุผล 

  5) การจดแจงสิทธิอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง  

  กรณีที่คําสั่งทางปกครองใดเปนคําสั่งที่อาจอุทธรณโตแยงตอไปได องคกรเจาหนาที่ผู

ออกคําสั่งทางปกครองจะตองระบุกรณีที่อาจอุทธรณโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือโตแยง  ตลอดจน

ระยะเวลาใน การอุทธรณหรือโตแยงใหผูรับคําสั่งทางปกครองหรือผูตกอยูในบังคับของคําสั่งทาง

ปกครองทราบดวย (มาตรา 40 วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539) 

 2. เง่ือนไขทางเน้ือหา 

  2.1 ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่เปนฐานแหงอํานาจ 

  คําสั่งทางปกครอ งที่เปนการสรางภาระหรือผลรายตอผูรับคําสั่ง  ซึ่งเปนการกระทบ

สิทธิเสรีภาพของบุคคล  คําสั่งทางปกครองดังกลาวจะตองออกมาโดยมีฐานทางกฎหมายรองรับ  

หรือตามหลักที่วา  “ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ ” ไมวาจะเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือ

กฎหมายระดับรองตลอดจนขอบังคับอ่ืนใดที่ตราขึ้นโดยอาศัยฐานจากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

กต็าม ยอมตองออกกฎหมายดังกลาวมาใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญดวย  มิฉะน้ัน ใหถือวาคําสั่ง

ทางปกครองที่ออกมาโดยอาศัยฐานทางกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญเปนคําสั่งทางปกครองที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  (แตคําสั่งทางปกครองที่ไม ชอบดวยกฎหมายดังกลาว  หากไมตองดวยเหตุแหง

ความเปนโมฆะแลว  ยอมถือวาเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายจนกวาจะถูกบอกลาง  
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ดังน้ี หากผูรับคําสั่งทางปกครองไมอุทธรณโตแยงภายในกําหนดตามกฎหมาย คําสั่งทางปกครอง

ดังกลาวอาจเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลผูกพันไดเชนกัน) 

  2.2 กฎหมายใหอํานาจในการใชคําสั่งทางปกครองเปนเคร่ืองมือดําเนินการ  โดยตอง

พิจารณาวาองคกรนิติบัญญัติไดมอบอํานาจใหองคการฝายปกครองใชคําสั่งทางปกครองเปน

เคร่ืองมือในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจหรือไมดวย 

  2.3 ความถูกตองของการใชดุลพินิจ 

  องคการเจาหนาที่ฝายปกครองจะตองใชดุลพินิจบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ถูกตอง  

ตองไมกาวลวงกรอบของกฎหมาย และการใชดุลพินิจจะตองไมขัดตอวัตถุประสงคหรือเจตนารมณ

ของกฎหมาย ไมใชใชดุลพินิจโดยอําเภอใจ 

  2.4 ความสอดคลองกับหลักความพอสมควรแกเหตุ 

  หลั กการน้ี มีความ สําคัญเปนพิเศษ  จึงควรที่จะตองไดรับการตรวจสอบอยาง

ระมัดระวังทุกคร้ังที่พิจารณาเนื้อหาของคําสั่งทางปกครอง 

  2.5 ความชดัเจนแนนอนของเน้ือหา 

  คําสั่งทางปกครองใดที่ไมอาจเขาใจไดวา องคกรเจาหนาที่ผูออกคําสั่งมุงประสงคให

บุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองหรือผูตกอยูภายใตบังคับของคําสั่งทางปกครอง กระทําการหรืองดเวน

กระทําการใด ยอมถือวาคําสั่งทางปกครองนั้นบกพรองอยางรุนแรง จึงตกเปนโมฆะได 

  2.6 เปนการพอสมควรแกขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกิดขึ้น 

  องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองจะกําหนดกฎเกณฑที่พนวิสัยในทางข อเท็จจริงหรือ

เปนไปไมไดในทางกฎหมายใหเอกชนปฏิบัติไมได  มิฉะน้ัน ถือวาการกระทําดังกลาวขัดกับหลัก

นิติรัฐ คําสั่งทางปกครองยอมตกเปนโมฆะ 

  2.7 ความสอดคลองของเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองกับกฎหมายในลําดับที่สูงกวา

องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองจะกําหนดเนื้อหาใหขั ดตอกฎหมายที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมือง

ไมได  กลาวคือ  กฎหมายทุกระดับชั้น  ไมวาจะเปนกฎหมายลําดับรอง  กฎหมายแมบท  หรือ

รัฐธรรมนูญกต็าม  รวมถึงกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร  ไดแก  กฎหมายประเพณีและหลัก

กฎหมายทั่วไปดวย (วรเจตน ภาคีรัตน, 2551, หนา 47-70) 

 3. คําสั่งทางปกครองแตละประเภท 

  3.1 คําสั่งทางปกครองที่ไมตองมีการบังคับทางปกครอง 

  คําสั่งทางปกครองที่ไมตองมีการบังคับทางปกครองจะมีลักษณะเปนคําสั่งทาง

ปกครองที่มีผลในตัวเองหรือเปนคําสั่งที่มีผลในกฎหมายโดยตรง  การเกิดผลจะสําเร็จในตัวทันทีที่
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คําสั่งทางปกครองมีผ ลโดยไมจําเปนที่จะตองบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองอีก ซึ่ง

ไดแก คําสั่งทางปกครองประเภทที่เปนการกอต้ังสิทธิและคําสั่งทางปกครองที่เปนการยืนยันสิทธิ  

  คําสั่งทางปกครองที่กอต้ังสิทธิ  หมายถึง  คําสั่งที่องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองกอต้ัง

สิทธิในทางมหาชน ใหแกผูที่ไดรับคําสั่ง  เชน การออกใบอนุญาตตาง  ๆ สภาพการณของการออก

คําสั่งทางปกครองดังกลาวนี้มีลักษณะเหมือนกันไมวาจะเรียกคําสั่งทางปกครองนี้วาอยางไร 

กลาวคือ สิทธิที่ผูไดรับคําสั่งตองการน้ันเปนเร่ืองที่ในเบื้องตนบุคคลน้ันตองหามมิใหปฏิบัติ ตอเมื่อ

ไดรับคําสั่งดังกลาวแลวจึงปฏิบัติได  เชน กอนไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต  บุคคลยอมตองหามมิ

ใหขับขี่รถยนต เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถขับขี่รถยนตได เปนตน 

  คําสั่งทางปกครองที่ยืนยันสิทธิ หมายถึง คําสั่งทางปกครองที่ยืนยันนิติสัมพันธในทาง

ปกครองซึ่งเปนที่โตแยงกันวามีอยูหรือไม หรือมีอยูในลักษณะใดใหไดผลเปนยุติ  เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนแนนอนเกี่ยวกับสิทธิหรือสถานะของบุคคล เชน คําสั่งยืนยันวาบุคคลผูไดรับคําสั่งเปน

บุคคลสัญชาติไทย เปนตน  

  3.2 คําสั่งทางปกครองที่ตองมีการบังคับทางปกครอง 

  การบังคับทางปกครองเปนการบังคับใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง  คําสั่งทาง

ปกครองที่ตองมีการบังคับทางปกครองจึงตองมีลักษณะเปนคําสั่งที่กําหนดภาระหนาที่หรือมีผล

บังคับผูกพันใหตองปฏิบัติตาม  เชน คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทํา

การ คําสั่งทางปกครองประเภทน้ีจึงเปนคําสั่งที่ไมมีผลในตัวเอง แตเปนคําสั่งที่ตองมีการปฏิบัติการ

ทางกายภาพ  คือ การปฏิบัติตามคําสั่ง  ซึ่งไดแก  คําสั่งทางปกครองประเภทที่แปรบทกฎหมายที่

เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ใหเปนรูปธรรม  

  คําสั่งทางปกครองที่แปรบทกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ใหเป นรูปธรรม  หมายถึง  

คําสั่งทางปกครองประเภทนี้เปนคําสั่งทางปกครองที่พิจารณาจากเนื้อหาของคําสั่งแลวเปนเร่ืองที่

องคกรเจาหนาที่ฝา ยปกครองนําเอาสิทธิหนาที่ที่ปรากฏ ในกฎหมายซึ่งมีลักษณะทั่วไปและเปน

นามธรรมมากําหนดใหชัดเจนและมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองที่ตองการผล ทางกายภาพ  

กลาวคือ  เปนคําสั่งทางปกครองที่สั่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง 

โดยใหกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด  เชน คําสั่งเรียกเก็บภาษีอากรซึ่งระบุ

จํานวนภาษอีากรอยางชดัเจนวา ผูรับคําสั่งมีหนาที่ตองชําระเงินคาภาษีอากรเปนจํานวนเงนิเทาใด 

แนวคิดในการบังคับทางปกครอง 

 1. ความหมายและวัตถุประสงคของการบังคับทางปกครอง  
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 ความหมายของการบังคับทางปกครอง 

 ดร .มานิตย  วงศเสรี  ไดใหนิยามคําวา “การบังคับทางปกครอง ” วาหมายถึง “การ

ดําเนินการของเจาหนาที่โดยใชมาตรการบังคับทางปกครองกั บประชาชนที่มีภาระผูกพันตอง

ปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง” 

 วัตถุประสงคของการบังคับทางปกครอง 

  1) เพื่อเปนการบีบบังคับใหมีการ ปฏิบัติ ตามคําสั่งทางปกครอง  ซึ่งจะทําใหฝาย

ปกครองสามารถบังคับใชกฎหมายใหบรรลุผลตามเจตนารมณของการออกกฎหมายนั้ นไดอยาง

แทจริง  กลาวคือ  การที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ฝายปกครองมีอํานาจออกคําสั่งทาง

ปกครองก็เพื่อทําใหกฎหมายซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมและใชบังคับกับขอเท็จจริงตาง  ๆ โดยไม

จํากัดจํานวนมีลักษณะเปนรูปธรรมใชบังคับกับบุคคลเฉพาะราย อันมีผลทําใหบุคคลที่รับคําสั่งทาง

ปกครองรับรูสิทธิและหนาที่ในทางกฎหมายของตน และหากบคุคลดังกลาวไมเห็นดวย  ก็ชอบที่จะ

โตแยงคัดคานตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว  แตถาไมใชสิทธิโตแยงคัดคานภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด  เจาหนาที่ฝายปกครองก็ชอบที่จะดําเนินการบังคับใหเป นไปตาม

คําสั่งทางปกครองตามมาตรการบังคับที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว  

  2) เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินการภารกิจของฝายปกครอง  เชน ประมวลรัษฎากร 

มาตรา 12 ไดกาํหนดใหอธบิดีกรมสรรพากร  รองอธบิดีกรมสรรพากร  สรรพากรเขต  ผูวาราชการ

จังหวัดหรือนายอําเภอ  แลวแตกรณี  มีอํานาจยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคาง

ภาษีอากร โดยมิตองฟองคดีตอศาล 

  3) เพื่อใหฝายปกครองสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

คําสั่งทางปกครองไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ  เนื่องจากในบางกรณีฝายปกครองตอง

ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่เปนการปองกันหรือแกไขเยียวยาปญหา  ซึ่งหาไมรีบดําเนินการแลวจะยิ่ง

กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนหรือตอสังคมสวนรวมมากขึ้น 

  4) เพื่อเปนการตอบสนองและคุมครองประโยชนสาธารณะ  เนื่องจากฝายปกครองใน

ฐานะที่เปนผูใชกฎหมายในการปฏิบัติราชการทางปกค รองในดานตาง  ๆ โดยเฉพาะภารกิจในการ

จัดทําบริการสาธารณะเพื่ อตอบสนองความตองการของประชาชน (วิจติรา  วอนเพยีร , 2549, หนา 

14-16) 

 2. หลักกฎหมายท่ัวไปในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

  2.1 หลักความชอบดวยกฎหมาย 
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  หลักความชอบดวยกฎหมายเปนหลักการพื้นฐานสําคัญที่จํากัดใหองคกรฝายปกครอง

ตองกระทําการตามกฎเกณฑหรือกฎหมายที่องคกรฝายนิติบัญญัติหรือที่ตนเองตราขึ้นภายใตการ

ตรวจสอบขององคกรตุลาการ  หลักความชอบดวยกฎหมายสามารถพิจารณา ไดในสองดาน  ดาน

แรก ในฐานะที่กฎหมายเปนแหลงที่มาของอํานาจกระทําการขององคกรฝายปกครอง  หรือที่เรียกวา 

“หลักไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ” หลักการนี้หมายความวา องคกรฝายปกครองจะกระทําการใดไดก็

ตอเมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับโดยการบัญญัติใหอํานาจองคการฝายปกครองกระทําการนั้น  ๆ 

เหตุผลที่สนับสนุนหลักการน้ี  ไดแก  หลักประชาธิปไตยโดยในระบบรัฐสภา  หลักนิติรัฐ  และ

หลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาถือวา  องคกรนิติ

บัญญัติซึ่งเปนผูแทนของราษฎรทั้งปวงเปนองคกรที่มีความชอบธรรมในการตัดสินใจวา รัฐควร

ดําเนินกิจกรรมหรือกิจการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของบุคคลในสังคมอยางไร  โดยการออก

กฎหมายภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญอันเปนกติกาพื้นฐานแหงรัฐ  สวนหลักนิติรัฐน้ันเรียกรองให

การกอต้ังนิติสัมพันธระหวางรัฐและประชาชนตองกระทําโดยการออกกฎหมายบังคับใชเปนการ

ลวงหนาเพื่อใหประชาชนคาดหมายการกระทําของตนเองไดลวงหนาวา  อยูภายใตกรอบของ

กฎหมายหรือไมอยางไร โดยการออกกฎหมายบังคับใชเปนการทั่วไปนั้นตองกระทําโดยองคกรนิติ

บญัญัต ิองคการฝายปกครองไมสามารถออกกฎหมายบังคับใชเปนการทั่วไปได เวนแตเปนการออก

กฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดภายใตกรอบของกฎหมายแมบทที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติ

น้ัน สําหรับหลักการประกั นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวน้ันจะ

กระทํามิได  เวนแต  รัฐสภาจะตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อจํากัดหรือลวงล้ําสิทธิเสรีภาพดังกลาว  ทั้งน้ี 

ภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  โดยกฎหมายที่เปนแหลงที่มาของการใชอํานาจขององคกร

ฝายปกครองน้ันตองเ ปนกฎหมายลายลักษณอักษร  (กมลกานต  ศรสวุรรณ, เกวลี มโนภินเิวศ และ

ศรีรตัน งามนิสัย, 2552, หนา 10) 

  หลักไมมีกฎหมายไม มีอํานาจ เปนหลักกฎหมายหลักหนึ่งที่ศาลปกครองฝร่ังเศสใช

ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง (นิติกรรมทางปกครอง )และการกระทําทาง

ปกครอง เหตุแหงการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง  มดีวยกนั 4 ประการ ไดแก การกระทําโดยไม

มีอํานาจ การกระทําโดยผิดรูปแบบ  การบิดเบือนการใชอํานาจ  และการฝาฝนกฎหมาย  (นันทวัฒน 

บรมานันท, 2552, หนา 402) 

  การกระทําโดยไมมีอํานาจ เปนความไมชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองที่

เกิดขึ้นเนื่องมาจากบุคคลผูมีหนาที่ในการทํานิติกรรมทางปกครองนั้น ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะ

ทํา โดยนิติกรรมทางปกครองนั้นอาจเกิดขึ้นไดแตเปนอํานาจของบุคคลอ่ืน  ความไมชอบดวย
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กฎหมายในกรณีน้ีอาจเปนไดหลายรูปแบบโดยนิติกรรมทางปกครองนั้นอาจทําขึ้นโดยผูที่ไมได

เปนเจาหนาที่ฝายปกครอง ซึ่งในกรณีดังกลาวถือวานิติกรรมทางปกครองไมเปนเพียงโมฆะเทานั้น  

แตยังถือวาไมเคยเกิดขึ้นเลย หรืออาจเปนกรณีที่นิติกรรมทางปกครองทําโดยเจาหนาที่ฝายปกครอง

คนหน่ึง ซึ่งเขาไปใชอํานาจของเจาหนาที่ฝายปกครองอ่ืน เชน นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง อันเปนเร่ืองที่

อยูในอํานาจของสภาเทศบาล  เปนตน  การกระทําโดยไมมีอํานาจน้ีถือเปนเหตุรายแรงที่สุดของ

ความไมชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง แตอยางไรก็ตาม มีขอยกเวนของความไมชอบ

ดวยกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับทฤษฎีวาดวยขาราชการโดยขอเท็จจริง กลาวคือ ในบางกรณีอาจ

ยอมรับไดวาการที่บุคคลคนหนึ่งถูกแตงต้ังเขาไปทํางานในฝายปกครองโดยไมถูกตอง  และไม

ทราบวาการแตงต้ังตนน้ันไมถูกตอง  อาจทํานิติกรรมทางปกครองที่มีผลใชบังคับไดในสองกรณี

ดวยกนั กรณีแรกคือในสภาพการณปกติ เปนกรณีที่สาธารณชนไมสามารถรับทราบไดว า เจาหนาที่

ที่ตนเขาไปติดตอน้ันไมไดเปนเจาหนาที่ของฝายปกครองผูมีอํานาจ  ในกรณีดังกลาว  การกระทํา

ของเจาหนาที่ผูน้ันถือเสมือนเปนการกระทําของเจาหนาที่ผูมีอํานาจจนกวาจะมีการเพิกถอนการ

แตงต้ังเจาหนาที่ผูน้ัน กรณีตอมาคือในสภาพการณพิเศษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามสงคราม  เอกชน

อาจเขามาปฏิบัติหนาที่จัดทําบริการสาธารณะแทนเจาหนาที่ฝายปกครอง  เน่ืองจากเจาหนาที่ฝาย

ปกครองที่มีอํานาจพิเศษตามกฎหมายไมสามารทําหนาที่น้ันได การกระทําตาง  ๆ ของเอกชนน้ันซึ่ง

รวมถึงการทํานิติกรรมทางปกครองทั้งหลายถือวาใชบังคับไดเ ชนเดียวกับการกระทําของเจาหนาที่

ฝายปกครองผูมีอํานาจน้ัน (นันทวัฒน บรมานันท, 2552, หนา 402-403) 

  หลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ  เปนหลักการที่แสดงใหเห็นความแตกตางอยางชัดแจง

ระหวางการทําในแดนของกฎหมายเอกชนและการกระทําในแดนของกฎหมายมหาชน กลาวคือ ใน

แดนของก ฎหมายเอกชนนั้น  เอกชนสามารถกระทําการใด  ๆ ก็ไดตราบเทาที่ไมมีกฎหมายหาม  

ในขณะที่ในแดนของกฎหมายมหาชนนั้น ฝายปกครองจะกระทําการใด ๆ ไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายให

อํานาจไวอยางชัดแจงเทาน้ัน ตัวอยางคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของกับหลักดังกลาว  ไดแก (สุริยา ปานแปน 

และอนุวัฒน บญุนันท, 2551, หนา 215-216)  

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 496-497/2489 สิ่งของใดจะอยูในความควบคุมตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอ่ืน  ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.2488 หรือไม เปน

อํานาจของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ ดังนั้น  คณะกรรมการจังหวัดซึ่ง

เปนเจาหนาที่ท่ีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคแตงต้ังขึ้น  จึงไมมีอํานาจประกาศ

ควบคุมสิ่งของใด ๆ ไดเอง ในกรณีเชนน้ีผูฝาฝนประกาศของคณะกรรมการจังหวัดจึงไมมีความผิด 
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  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  2383/2526 การที่โจทกมีความประสงคจะจัดต้ั งบริษัทเพื่อ

ประกอบกิจการซื้อขายสินคาลวงหนาและการเลนแชร  เปนสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทําไดตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  การจํากัดสิทธิเชนวาน้ีจะกระทําไดตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง  

ฉะน้ัน เมื่อโจทกยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทโดยมีวัตถุประสงคที่ไมตอ งหามหรือตองควบคุม

ตามกฎหมาย  จึงเปนหนาที่ของจําเลยที่จะตองพิจารณาวาคําขอของโจทกครบถวนถูกตองตาม

หลักเกณฑที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1019 บัญญัติไวหรือไมเทาน้ัน  จําเลยจะสั่ง

ใหรอการรับจดทะเบียนไวกอนตามมติ ของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะแกไขกฎหมายให ควบคุมถึงการ

ประกอบอาชีพของโจทกดังกลาวหาไดไม 

  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.34/2549 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง  เร่ืองการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม  ที่

กาํหนดใหเจาหนาทีข่ององคการบริหารสวนจังหวัดร ะยองมีอํานาจเรียกผูควบคุมและผูจัดการ

โรงแรม ผูพักและผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพื่อตรวจสอบน้ัน  

เปนขอบัญญัติที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ดังน้ัน จะตองมีกฎหมายใหอํานาจ

ไวอยางชัดแจงในการออกขอบัญญัติลักษณะน้ี  เมื่อไมมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจงการออก

ขอบัญญัติดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

  ดังน้ัน เจาหนาที่ฝายปกครองจะสามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได  เมื่อปรากฏ

เงื่อนไขการบังคับทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนแลว  และเจาหนาที่ฝายปกครองมี

ดุลพินิจตัดสินใจ วาจะบังคับการปกครองหรือไม และจะบังคับการทางปกครองเมื่อไร  

  ในดานทีส่อง  ในฐานะที่กฎหมายเปนเคร่ืองมือกําหนดกรอบใหองคกรฝายปกครอง

ตองปฏิบัติตาม  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรฝายปกครองมีหนาที่ดําเนินการในเร่ืองใด  ๆ 

อยางชัดแจง  องคกรฝายปกครองยอมมีหน าที่ตองปฏิบัติการในเร่ืองน้ัน  ๆ แตถาเปนกรณีที่องคกร

ฝายปกครองดําเนินการในเร่ืองทั่วไปเพื่อประโยชนสาธารณะโดยปกติ  องคกรฝายปกครองยอม

ตองหลีกเลี่ยงไมดําเนินการในเร่ืองดังกลาวใหขัดตอกฎหมายที่ที่ใชบังคับอยูในบานเมือง  กลาวคือ 

ฝายปกครองตองผูกพันต อกฎหมายที่ใชบังคับอยูและไมอาจกําหนดกฎเกณฑหรือขอบังคับที่ขัด

หรือแยงกับกฎหมายซึ่งมีสถานะสูงกวาได  เชน  การกําหนดระเบียบภายในฝายปกครองจะตอง

คํานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น การดําเนินการขององคกรฝายปกครองใน

เร่ืองทั่วไปเพื่อประโยชนสาธารณะนั้นอาจกระทําในรูปแบบของกฎหรือคําสั่งทางปกครอง  ในกรณี

ที่องคกรฝายปกครองดําเนินการในเร่ืองทั่วไปในรูปของการออกกฎ  กฎดังกลาวตองไมขัดกับ

รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  กฎหมายอ่ืนที่มีคาบังคับเทาพระราชบัญญัติ ตลอดถึงหลักกฎหมาย
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ทั่วไปและกฎหมายประเพณีทางปกครอง  สวนกรณีที่องคกรฝายปกครองดําเนินการในเร่ืองทั่วไป

ในรูปของการออกคําสั่งทางปกครอง  คําสั่งทางปกครองนั้นนอกจากจะตองไมขัดกับรัฐธรรมนูญ  

พระราชบัญญัติ กฎหมายอ่ืนที่มีคาบังคับเทาพระราชบัญญัติ หลักกฎหมายทั่วไป  กฎหมายประเพณี

ทางปกครองแลว ยังตองไมขัดตอกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มี

คาบังคับเทาพระราชบัญญัติน้ันดวย  สวนผลของการที่องคกรฝายปกครองกระทํานอกกรอบของ

กฎหมายนั้น  ยอมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับระบบกฎหมายของแตละประเทศจะบัญญัติไว  กลาวคือ 

การกระทําทางปกครองดังกลาวอาจตกเปนโมฆะ  ไมกอให เกิดผลทางกฎหมาย  หรือกอใหเกิดผล

ทางกฎหมายจนกวาจะถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลัง (กมลกานต ศรสวุรรณ, เกวลี มโนภินเิวศ และ

ศรีรตัน งามนิสัย, 2552, หนา 10) 

  หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย  เปนหลักการที่ทําใหฝายปกครอง

ตองผูกพันตอกฎหมายที่ใชบังคับอยู จริงในบานเมืองตามหลักความเปนเอกภาพของอํานาจรัฐและ

ความเปนเอกภาพในระบบกฎหมาย  ดังน้ัน  ฝายปกครองจึงไมอาจดําเนินการใด  ๆ ใหขัดตอ

กฎหมายที่ใหอํานาจและกฎหมายที่มีลําดับศักด์ิสูงกวากฎหมายที่ใหอํานาจดําเนินการทางปกครอง

น้ัน (สุริยา ปานแปน และอนุวฒัน บญุนันท, 2551, หนา 215)  

   

 

  2.2 หลกัความพอสมควรแกเหตุ 

  ในการที่องคกรฝายปกครองจะดําเนินกิจกรรมหรือกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะซึ่ง

กระทบตอความเปนอยูของบุคคล  นอกจากองคกรฝายปกครองจะตองคํานึงถึง หลักการกระทําทาง

ปกครองตองชอบดวยกฎหมายแลว  องคกรฝายปกครองยังตองคํา นึงถึงหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายปกครองประการอ่ืนดวย  โดยหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองอ่ืนนั้นอาจมาจาก

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีคาบังคับเทา

พระราชบัญญัติ  และรวมถงึหลกักฎหมายทัว่ไปดวย  หลกัคามพอสมควรแกเหตุกเ็ปนหลกักา ร

พื้นฐานของกฎหมายมหาชนหลักการหนึ่งซึ่งในบางประเทศไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของตน 

ในบางประเทศแมจะมิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  แตก็ถือวาหลักการน้ีเปนหลักกฎหมายทั่วไป

และมีคาบังคับเสมอกันกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน แมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะ

มิไดบัญญัติหลักการน้ีไวเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน องคกรฝายปกครองก็มีหนาที่ที่จะตอง

นําหลักการดังกลาวมาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนดวยเสมอ 
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  หลักความพอสมควรแกเหตุมีหลักการพื้นฐานอยูวา  แมวากฎหมายจะบัญญัติให

อํานาจองคกรฝายปกครองกําหนดมาตรการที่มีผลเปนการกาวลวงสิทธิหรือกอภาระหรือหนาที่

ใหแกบุคคลได แตองคกรฝายปกครองจะใชอํานาจดังกลาวลิดรอนสิทธิหรือกําหนดหนาที่ใหกับ

บุคคลเกินสมควรไมได  ทั้งน้ี การพิจารณาวามาตรการที่องคกรฝายปกครองจะใชบังคับกับเอกชน

พอสม ควรแกเหตุกับขอเท็จจริงเฉพาะกรณีหรือไมน้ัน  ตองพิจารณาจากมาตรการที่องคกรฝาย

ปกครองเลือกใชและขอเท็จจริงอันเปนมูลเหตุในการที่องคกรฝายปกครองจะกําหนดมาตรการนั้น 

  การพิจารณาวามาตรการบังคับทางปกครองที่องคกรฝายปกครองใชเปนมาตรการที่

พอสมควรแกเหตุหรือไ ม ตองพิจารณาวามาตรการนั้นเปนไปตามหลัก 3 ประการดังตอไปน้ี

หรือไม 

   2.2.1 หลักความสัมฤทธิ์ผล 

   มาตรการที่องคกรฝายปกครองเลือกใชจะสอดคลองกับหลักความสัมฤทธิ์ผล

หรือไมน้ันขึ้นอยูกับวามาตรการน้ันจะนําไปสูเปาหมาย  หรือทําใหเจตนารมณหรือวัตถุประสงค

ของ กฎหมายที่กําหนดมาตรการดังกลาวบรรลุผลไดจริงหรือไม  หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา  

มาตรการที่องคกรฝายปกครองเลือกใชเปนเหตุที่จะนําไปสูผล  คือ สิ่งที่กฎหมายมุงประสงคจะให

เกิดขึ้นหรือไม หากมาตรการที่องคกรฝายครองเลือกใชไมสามารถนําไปสูเปาหมาย  หรือไมอาจทํา

ใหเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายบรรลุผลได  หรือเปนมาตรการที่กอใหเกิดผลตรงกัน

ขามกับที่กฎหมายประสงคจะใหเกิดขึ้น มาตรการดังกลาวยอมเปนมาตรการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

หลักความสัมฤทธิ์ผลจึงเปนการพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกันระหวางมาตรการที่

องคกรฝายปกครองเลือกใชและเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมาย 

   2.2.2 หลักความจําเปน 

   การบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองมีผลกระทบ ตอสิทธิเสรีภาพหรือกอ

ภาระแกบุคคลอยางรุนแรง มาตรการบังคับทางปกครองจึงมิใชสิ่งที่พึงกระทําหากไมมีความจําเปน

เพื่อประโยชนในก ารคุมครองประโยชนสาธารณะ  แตเปนทางเลือกสุดทายที่รัฐจะพึงบังคับกับ

บุคคล  หากองคกรฝายปกครองเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองมาตรการใดมาตรการหนึ่ง

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เจตนารมณ  หรือวัตถุประสงคของกฎหมายในขณะที่มีมาตรการบังคับทาง

ปกครองอ่ืนที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชนของบุคคลหรือกอใหเกิดภาระแกบุคคลที่

อยูภายใตบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนอยกวามาตรการบังคับทางปกครองที่องคกรฝาย

ปกครองเลือกใช  และสามารถบรรลุเปาหมาย  เจตนารมณ  หรือวัตถุประสงคของกฎหมายได

เชนเดียวกนั  ในกรณีดังกลาวถือวามาตรก ารบังคับทางปกครองที่องคกรฝายปกครองเลือกใชเปน
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มาตรการที่ไมจําเปนและเปนมาตรการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน ในกรณีที่กฎหมายกําหนด

มาตรการบังคับทางปกครองไวมากกวาหนึ่งมาตรการ  โดยมาตรการทั้งหลายตางก็สามารถนําไปสู

เปาหมาย  เจตนารมณ  หรือวัตถุประสงคของกฎหมายไ ดเชนเดียวกนั  องคการฝายปกครองจะตอง

เลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ  หรือประโยชนของบุคคลนอย

ที่สุด มาตรการบังคับทางปกครองดังกลาวจึงจะถือวาเปนมาตรการที่จําเปนและเปนมาตรการที่ชอบ

ดวยกฎหมาย  เชน การบังคับทางปกครองในกรณีที่เปนคํา สั่งใหกระทําการ  หรือละเวนกระทําการ  

เมื่อผูรับคําสั่งไมยินยอมปฏิบัติตามคําสั่ง  เจาหนาที่ ผูออกคําสั่งมีดุลยพินิจที่จะเลือกใชมาตรการ

บังคับทางปกครองโดยการเขาดําเนินการแทนการกําหนดคาปรับทางปกครอง  หรือการบังคับทาง

ปกครองโดยตรง หากเจาหนาที่เลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองประเภทการบังคับทางปกครอง

โดยตรง  ทั้งที่  การกําหนดคาปรับทางปกครองจะมีผลบังคับใหผูรับคําสั่งปฏิบัติตามคําสั่งได

เชนเดียวกนั กรณีดังกลาวยอมถือวาเจาหนาที่เลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองที่เกินจําเปนและ

เกนิสมควรแกเหตุ 

   ขอสงัเกต  การที่องคกรฝ ายปกครองจะตองพิจารณาวามาตรการที่ตนเลือกใช

สอดคลองกับหลักความจําเปนหรือไมจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่กฎหมายกําหนดใหองคกรฝาย

ปกครองมีอํานาจใชมาตรการไดหลาย  ๆ มาตรการสําหรับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  โดยแตละมาตรการ

ตางก็ทําใหเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายบรรลุ ผลไดจริงทั้งสิ้น  ในกรณีดังกลาว

องคการฝายปกครองจึงตองเลือกมาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลใหนอยที่สุด  

หากกฎหมายกําหนดมาตรการที่จะใชกับขอเท็จจริงนั้น  ๆ เพียงมาตรการเดียว  องคกรฝายปกครอง

ยอมตองใชมาตรการดังกลาวไมวามาตรการนั้นจะมีผลกระทบ ตอสิทธิเสรีภาพ  หรือประโยชนของ

บุคคลผูอยูใตบังคับของมาตรการเพียงใด 

   2.2.3 หลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ  

   มาตรการที่องคกรฝายปกครองเลือกใชน้ันยอมกอใหเกิดผลสองทางเสมอ  

กลาวคือ กอใหเกดิประโยชนแกสวนรวม  แตในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดภ าระแกผูอยูในบังคับของ

มาตรการดวยเชนเดียวกนั  หลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบเปนกรณีที่องคกร

ฝายปกครองตองพิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนสาธารณะ  และประโยชนที่เสียไปหรือภาระ

ที่บุคคลผูอยูภายใตบังคับของมาตรการจะตองแบกรับ  มาตรการที่องคกรฝ ายปกครองเลือกใชหรือ

จะสอดคลองกับหลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ  หากประโยชนที่เสียไปหรือ

ภาระที่กอใหเกิดขึ้นน้ันสาธารณชนพึงคาดหมายไดวาผูอยูใตบังคับของมาตรการดังกลาวจะแบกรับ

ได เมื่อเทียบกับประโยชนสาธารณะที่สังคมจะไดรับ  แตถาหากผลกระทบที่ จะไดรับจากการใช
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มาตรการดังกลาวรุนแรงเกินกวาที่จะพึงคาดหมายใหบุคคลดังกลาวรับได  และผลกระทบที่บุคคล

น้ันไดรับมีนํ้าหนักมากกวาประโยชนสาธารณะที่สังคมจะได  มาตรการดังกลาวยอมไมสอดคลอง

กับหลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ  และเปนมาตรการที่ไมชอบด วยกฎหมาย  

แมวามาตรการดังกลาวจะทําใหบรรลุเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายตามหลัก ความ

สัมฤทธิ์ผล และเปนมาตรการที่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลนอยที่สุดตามหลักความจําเปนก็ตาม 

  2.3 หลกัความแนนอนชดัเจน 

  การกระทําทางปกครองเปนการใชอํานาจฝายเดียวที่เหนือกวาขององคกรฝายปกครอง

ที่มีผลเปนการกําหนดสิทธิหนาที่  เปนการสรางภาระ  หรือเปนการกาํหนดประโยชนใหแกเอกชน  

การกระทําของฝายปกครองจึงตองมีความชัดเจนแนนอนและเปนที่คาดหมายไดของผูที่จะอยู

ภายใตบังคับของการกระทําทางปกครอง  เมื่อมาตรการบังคับทางปกครองเปนการกระทําทาง

ปกครองอยางหนึ่งที่มีผลเปนการรุกล้ําสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยางรุนแรง  การบังคับใชมาตรการ

บังคับทางปกครองจึงตองมีความชัดเจนแนนอนและพึงคาดหมายไดตามหลักความชัดเจนแนนอน

และพึงคาดหมายไดของการกระทําทางปกครอง  เพื่อใหผูอยูภายใตบังคับของคําสั่งคาดหมายไดวา 

ตนอาจจะไดรับผลกระทบกระเทือนจากการบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางไร  โดยการ

ระบุมาตรการบังคับทางปกครองและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองที่ตนจะใช

บังคับในกรณีที่ผูอยูภายใตบังคับของคําสั่งไมยินยอมปฏิบัติ ตามคําเตือน ทั้งน้ี มาตรการบังคับทาง

ปกครองที่เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองจะใชบังคับนั้นจะตองเปนมาตรการเดียวกันกับที่ระบุ

ไวในคําเตือน 

  ในกรณีที่ผูอยูภายใตบังคับของคําสั่งใหชําระเงิน เชน คําสั่งใหชําระคาภาษีเงินไดหรือ

คําสั่งใหชําระคาธรรมเนียมตาง  ๆ ไมยินยอมชําระเงิน  เจาหนาที่ผูออกคําสั่งจําเปนตองมีหนังสือ

เตือนใหผูอยูภายใตบังคับของคําสั่งปฏิบัติตามคําสั่งใหชําระเงิน  โดยเจาหนาที่ผูออกคําสั่งจะตอง

ระบลุงไปในหนังสอืเตือนวา หากผูรับคําสั่งไมชําระเงินยอมตองถูกบังคับทางปกครอง โดยการยึด

หรืออายดั ทรัพยเพื่อขายทอดตลาด  และนําเงินจากการขายทอตดลาดมาชําระหนี้เงินคาภาษีอากร  

คาบริการหรือคาธรรมเนียมนั้น สวนในกรณีที่ผูอยูภายใตบังคับของคําสั่งใหกระทําการหรือละเวน

กระทําการ เชน คําสั่งให ร้ือถอนอาคาร หรือคําสั่งใหปรับปรุงอาคารซึ่งชํารุดไมยินยอม ปฏิบัติตาม

คําสั่งทางปกครอง  เจาหนาที่ผูออกคําสั่งจําเปนตองมีหนังสือเตือนใหผูอยูภายใตบังคับของคําสั่ง

ปฏิบัติตามคําสั่งใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ  เจาหนาที่ผูออกคําสั่งจะตองระบุลงไปใน

หนังสอืเตือนดวยวา  หากผูรับคําสั่งไมยินยอมปฏิบัติตามคําสั่ง  เจาหนาที่จะใชม าตรการบังคับทาง

ปกครองมาตรการใด ระหวางการเขาดําเนินการแทน  หรือการกําหนดคาปรับทางปกครองหรือการ
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บังคับทางปกครองโดยตรง  แตจะกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองมากกวาหนึ่งมาตรการใน

คราวเดียวกนัไมได  หากเจาหนาที่เลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการเขาดําเนินการแทน  

จะตองระบุวาเจาหนาที่จะเขาดําเนินการเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  จํานวนเงนิ

คาใชจายโดยประมาณการสําหรับการดําเนินการดังกลาวโดยระบุดวยวา คาใชจายโดยประมาณการ

ดังกลาวไมตัดสิทธิเจาหนาที่ในการที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มเติม  หากคาใชจายที่เกิดขึ้ นมจํีานวน

มากกวาคาใชจายโดยประมาณการ และเงินเพิ่มในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่สามารถเรียก

เงินเพิ่มสําหรับคาใชจายดังกลาวได  หากเจาหนาที่เลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการ

กําหนดคาปรับทางปกครอง จะตองระบุถึงจํานวนคาปรับในอัตรารายวัน  อน่ึง เจาหนาที่จะกําหนด

ไวในคาํเตือนวา ใหเปนดุลยพินิจของเจาหนาที่ในการเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการ

เขาดําเนินการแทนหรือการกําหนดคาปรับทางปกครองไมได  (กมลกานต ศรสวุรรณ, เกวลี มโนภิ-

นิเวศ และศรีรัตน งามนิสัย, 2552, หนา 13-20) 

  กลาวโดยสรุปไดวา หลกัความแนนอนชดัเจนเปนหลกัการสาํคญัประการหน่ึงในการ

ดําเนินการบังคับทางปกครอง โดยแยกพิจารณาได 2 ประการ ไดแก 

  ก) คําสั่งเตือนวาจะบังคับการจะตองกําหนดวิธีการบังคับทางปกครองอยางชัดเจน  

โดยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบังคับทางปกครองที่จะนํามาใช  ซึ่งวิธีการ บังคับทาง

ปกครองจะตองสอดคลองและสามารถทําใหเจาหนาที่บังคับการบรรลุตามคําสั่งทางปกครองที่เปน

ฐานในการบังคับทางปกครองไดตามหลักความพอสมควรแกเหตุ  ทั้งน้ี  เจาหนาที่ไมสามารถ

กําหนดวิธีการบังคับทางปกครองไวหลายวิธีเพื่อสามารถเลือกใชวิธีการบังคับทางปกครองหลาย วิธี

ตามทีก่าํหนดไวได 

  ข) เจาหนาที่บังคับการจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการที่ไดกําหนด

ไวในคําเตือนวาจะบังคับการน้ัน  และอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการบังคับทางปกครองได  เมื่อวิธีการ

บังคับทางปกครองตามคําสั่งเตือนวาจะบังคับเดิมไมอาจบรรลุความมุงหมายที่กํา หนดได หรือไมมี

การปฏิบัติตามที่ไดมีการเตือนไว 

ประเภทการบังคับทางปกครอง  

 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 การบังคับทางปกครองแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน และการ

บังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ  

 1. การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหชําระเงิน  
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 การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน (มาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครอง พ.ศ.2539) เปนการบังคับการใหเปนไ ปตาม

เจตนารมณของการออกคําสั่งทางปกครองที่ลักษณะเปนการกําหนดใหผูรับคําสั่งทางปกครองชําระ

เงินตาง ๆ หรือมีลักษณะเปน “หน้ีเงิน” ตามกฎหมายแพงและพาณิชย  

 หลักของการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน มีวา  หากถงึ

กาํหนดชาํระเงนิดังกลาวแลว ผูรับคําสั่งทางปกครองเพิกเฉยไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ผู

มีอํานาจสั่ง กลาวคือ  เพิกเฉยไมชําระเงินตาง  ๆ หรือชําระไมถูกตองหรือไมครบถวน  มาตรา 57 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใหอํานาจเจาหนาที่ฝายปกครองใชมาตรการ

เพื่อบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดได โดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผู

นั้นออกขายทอดตลาดมาชําระเงินตาง ๆ ใหครบถวน  

 การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินจะตองประกอบดวย

เงื่อนไขดังน้ี (กมลกานต ศรสวุรรณ, เกวลี มโนภินิเวศ และศรีรัตน งามนิสัย, 2552 , หนา 21-22) 

  1. ตองมีคําสั่งทางปกครองที่เปนฐานของการบังคับทางปกครองโดยคําสั่งดังกลาว

จะตองเปนคําสั่งทางปกครองที่จําตองมีการบังคับทางปกครอง 

  2. คําสั่งทางปกครองจะตองมีผลในทางกฎหมายโดยการแจงคําสั่งแกบุคคลผูอยู

ภายใตบังคับของคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

  3. ถึงกําหนดระยะเวลาชําระเงินตามที่ระบุไวในคําสั่งทางปกครองแลว 

  4. ไดมีการออกหนังสือเตือนใหชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดแกผูอยูภายใต

บังคับของคําสั่งไมยินยอมปฏิบัติตามคําเตือนนั้น 

  5. จะตองไมมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่ งทางปกครองไวกอน  ไมวาจะเปนกรณีที่

กฎหมายกําหนดใหการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองมีผลเปนการทุเลาการบังคับหรือกรณีที่

กฎหมายกําหนดใหองคกรฝายปกครองหรือองคกรตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการใหทุเลาการ

บังคับ 

  ขอสงัเกต หากไดมีการแจงคําสั่งทางปกครองแลว  แมวาคําสั่งทางปกครองที่เปนฐาน

แหงการบังคับทางปกครองจะไมชอบดวยกฎหมายและไดมีการอุทธรณโตแยงความไมชอบดวย

กฎหมายของคําสั่งตอองคกรฝายปกครองหรือตอองคกรตุลาการไวแลว  หากการอุทธรณโตแยง

คําสั่งทางปกครองไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับทางปกครอง  เจาหนาที่ผู ออกคําสั่งทางปกครอง

ยอมสามารถบังคับการเพื่อใหเกิดผลตรงตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองไดทันที  เวนแต  
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คําสั่งทางปกครองจะไมชอบดวยกฎหมายอยางรายแรงถึงขนาดเปนโมฆะ ซึ่งเทากับวาไมมีการออก

คําสั่งทางปกครองดังกลาวมากอน  

 2. การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทํา

การ 

 การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทํา

การ (มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครอง พ.ศ.2539) เปนการบังคับทาง

ใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเ ปนการกําหนดใหผูรับคําสั่ง

ทางปกครองกระทําการหรือละเวนกระทําการ  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุผล  และพบวา  

งานวิจัยบางเลมก็ไดมีการแบง การบังคับทางปกครองโดยเรงดวนในมาตรา 58 วรรคสาม 58 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครอง พ.ศ.2539 เปนการบังคับทางป กครองประเภทที่ 3 

โดยมีหลักการที่ กําหนดใหองคกรฝายปกครองมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองไปกอนได  

โดยที่องคกรฝายปกครองยังไมไดออกคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําการหรือละเวนการ

กระทํา องคกรฝายปกครองจะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยที่ยังไมไดออกคําสั่งทางป กครอง

ไดแตเฉพาะในกรณีที่เปนเร่ืองเรงดวน  โดยกฎหมายยินยอมใหองคกรฝายปกครองใชมาตรการ

บังคับทางปกครองไปกอนได แตองคกรฝายปกครองจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณี

น้ีอยางจํากัด  กลาวคือ  ตองใชเทาที่จําเปนและอยูภายในขอบเขตอํานาจของตน  และจะใชบังคับ

มาตรการบังคับทางปกครองโดยเรงดวนเฉพาะแตกรณีที่จะมีการออกคําสั่งทางปกครองที่

กําหนดใหกระทําการหรือละเวนการกระทําเทาน้ัน  ไมรวมไปถึงคําสั่งทางปกครองที่เรียกใหชําระ

เงินแตอยางใด 

 

ผูมีอํานาจในการดําเนินการบังคับทางปกครอง 

 เมื่อพิจารณาตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ผูมีอํานาจในการดําเนินการบังคับทางปกครอง ไดแก เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง  (กมล

กานต ศรสวุรรณ, เกวลี มโนภินิเวศ และศรีรัตน  งามนิสัย, 2552, หนา 28) โดยที่พระราชบัญญัติน้ี 

มิไดกลาวไวโดยเฉพาะวาเจาหนาที่ผู ทําคําสั่งทางปกครองหมายถึงผูใดบาง  จึงตองพิจารณาตาม

นิยามศัพทที่บัญญัติไวตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ซึ่งไดใหนิยามคําวา “เจาหนาที่ ” ไววา  “บุคคล คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ

มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย  ไมวาจะเปน
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การจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม ” ดังน้ัน จึงแปลไดวา  

เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองหมายถึงเจาหนาที่ตามความหมายของมาตรา 5 ซึ่งโดยสรุปหมายถึง 

เจาหนาที่สองประเภท ไดแก เจาหนาที่ขององคกรฝายปกครองโดยตรงและเจาหนาที่ของหนวยงาน

ที่ไดรับมอบอํานาจจากองคกรฝายปกครองหรือรัฐใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแทน  

 สวนกรณีเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองจะสามารถมอบอํานาจในการดําเนินการบังคับ

ทางปกครองแทนไดหรือไมน้ัน ตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ไดใหอํานาจ

เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่อ่ืน

เปนผูดําเนินการใชมาตรการบังคับก็ได  โดยหลักเกณฑเร่ืองการมอบอํานาจในการดําเนินการ

พิจารณาใชมาตรการบังคั บทางปกครองนี้เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.

2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึง่กาํหนดวา  การ

มอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่ผูมีอํานาจทํา

คําสั่งทางปกครองในราชการบริหารสวนกล างและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กรณีการมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช

มาตรการบังคับทางปกครองในราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ ใหเปนไปตามกฎหมายที่จัดต้ังราชการสวนทองถิ่นนั้ น ๆ หรือกฎหมายที่จัดต้ังรัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐน้ัน  ๆ แลวแตกรณี  สวนการมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช

มาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่ในระหวางหนวยงานตาง  ๆ ดังกลาวที่มีฐานะเปนนิติ

บุคคล ใหเปนไปตามความตกลงระหวางหนวยงานนั้น โดยทําเปนหนังสอืและกาํหนดตําแหนงของ

เจาหนาที่ที่จะมอบและรับมอบอํานาจไวในขอตกลงน้ันดวย 

 ผูมีอํานาจในการดําเนินการบังคับทางปกครอง  ตองดําเนินการใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว ไมอาจนําหนี้ดังกลาวมาฟองตอศาลปกครองได  ทั้งน้ี 

ตามคําสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ 113/2545 และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด  ที่ 157/2546 ที่ถือวา  หาก

หนวยงานของรัฐสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเอง  โดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน

และขายทอดตลาดเพื่อนํามาชําระหนี้เงินที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  ตาม

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 กรณีดังกลาวถือไดวามีการ

แกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของหนวยงานของรัฐแลว  จึงไมจําตองมีคําบังคับ

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.2542 ดังน้ัน หนวยงานของรัฐจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา  42 วรรคหน่ึง 

แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แตมีกฎหมายเฉพาะ
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บางฉบับ ที่อนุญาตใหฟองคดีตอศาลปกครอง ได หากปรากฏวา ในกรณีที่ใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการ  พ.ศ.2539 แลวแตปรากฏวาไมสามารถดําเนินการ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได  เชน ในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตาม

คําสั่ง  หรือเจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติได  กฎหมาย ดังกลาว กําหนดใหสามารถฟองคดีตอศาล

ปกครองได และถาศาลปกครองเห็นวา คําสั่งทางปกครองนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาและมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดเพื่อนํามาชําระเงินตามคําสั่ง

ทางปกครองตอไป ตัวอยางกฎหมายดังกลาว ไดแก 

 1. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 มาตรา 33 วรรคหา  ที่

บัญญัติวา “หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนดและถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง  ใหนําบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดย

อนุโลม และในกรณีที่ ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดี

ตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ  ในการน้ี  ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้น

ชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัด

ทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได” 

 2. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ.2551 มาตรา 41 วรรคสอง ที่

บัญญัติวา “ในกรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง  ใหนําบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ โดย

อนุโลม  และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  หรือมีแตไมสามารถดําเนินการ

บังคับทางปกครองได ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ  ใน

การนี้ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย  ใหศาลปกครองมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได ” แต

กรณีกฎหมายเฉพาะที่กฎหมายไมไดบัญญัติหลักเกณฑที่จะสามารถฟองคดีตอศาลปกครองได  

ไดแก กรมที่ดิน(ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามาตรา 

57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ) กระทรวงมหาดไทย (ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2551) สํานักงานตํารวจแหงชาติ  (ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการใช

มาตรการบังคับทางปกครองโดยการ ยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรา  57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) กรมสรรพากร (ระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการ
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ใชมาตรการบังคับทางปกครอง พ.ศ.2551) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย  (ระเบียบสํานักงานคณะกรรมก ารกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย วาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยการยดึหรืออายดั และขายทอดตลาด

ทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 พ.ศ.2551) 

แนวคิดเก่ียวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย 

 ตอไปจะเปนแนวคิดเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปน

บุคคลลมละลาย โดยลาํดับแรกจะ เปนการศึกษาถึงประเภทของคําสั่งทางปกครอง  แนวคดิเกีย่วกบั

กฎหมายลมละลาย ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะหนี้ และสุดทายก็จะเปนผลของทฤษฎีตาง ๆ อัน

เปนที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย 

 1. ประเภทของคําสั่งทางปกครองกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหน้ีเปนบุคคล

ลมละลาย  

  1.1 คําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวเนื่องทางการเงิน 

  คําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวเนื่องทางการเงิน ไดแก คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระ

เงิน เชน เงินภาษีอากร คาธรรมเนียม คาบํารุง เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการตาง  ๆ เงินสมทบหรือเงิน

อ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนมีหนาที่ตองชําระหรือเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายสั่งให

ประชาชนผูหน่ึงผูใดชําระ  และกรณคีาใชจายในการดําเนินการแทนและเงนิเพิม่ในอั ตรารอยละ

ยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตามมาตรา 58(1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 (วิจติรา  วอนเพยีร , 2549, หนา  98) และที่เจาหนาที่ใชดุลพินิจเรียกใหชําระ

คาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา 58(2) แหงพระราชบัญญั ติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 รวมถึงกรณีคําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตาม

มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 และเจาหนาที่คน

ดังกลาวไมชําระหรือชําระไมถูกตองครบถวนดวย  (คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ กฤษฎีกา (คณะ

พเิศษ) เร่ืองเสร็จที่ 618/2543) 

  1.2 คําสั่งทางปกครองที่ไมเกี่ยวเนื่องทางการเงิน 

  คําสั่งทางปกครองที่ไมเกี่ยวเนื่องทางการเงิน  ไดแก  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให

กระทําการหรือละเวนกระทําการ  เชน คําสั่งใหสงเอกสารหรือขอมูลตาง  ๆ หรือรายงานขอเท็จ จริง

ใหร้ือถอนอาคารที่สรางผิดกฎหมาย  ร้ือหรือปลดปายโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาต  หรือการหามมิให

อาบนํ้าหรือซักลางสิ่งใด ๆ บนถนนหรือสถานที่สาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการน้ัน  หามสงเสียงดัง
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เกนิระดับ ประกอบกิจการใด ๆ หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยสงกลิ่นเหม็นอับเปนก ารรบกวนผูอ่ืน  เปน

ตน (กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2551, หนา 92)  

  คําสั่งทางปกครอง อันจะมีผลตอการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคล

ลมละลายน้ัน ตองเปนคําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวเนื่องทางการเงินเทานั้น  หากเปนคําสั่งทางปกครอง

ที่ไมเกี่ยวเน่ืองทางการเงิน ยอมเขา สูกระบวนการบังคับทางปกครองตามหลักและวิธีการตามที่

กฎหมายบัญญัติจะไมมีผลตอการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายแตอยางใด 

 2. ประวัติและแนวคดิของกฎหมายลมละลาย 

  2.1 ประวัติกฎหมายลมละลายในตางประเทศ 

  กฎหมายลมละลายกอกําเนิดมาจากชนชาติยิว  กวาสา มพันปมาแลวที่ชนชาติยิวได

สรางรูป แบบของการลมละลายไว  กลาวคือ  มีการปลดปลอยลูกหน้ีใหหลุดพนจากหน้ีสินในปที่

ความสําคัญทางศาสนา  ตอมาชาวโรมันก็ไดนํามาบัญญัติไวเปนประมวลกฎหมายลมละลาย  ที่

เรียกวา “The Cassio Bonarum” ในสมัยจูเลียส ซีซาร มีวัตถุประสงคที่ปกปองเจาหนี้จากการคดโกง

ของลกูหน้ี  

  ประเทศอังกฤษมีกฎหมายลมละลายเปนคร้ังแรก เมือ่ ค.ศ.1542 สมยัพระเจาเฮนร่ี  ที่ 8 

และฉบับที่ตามมาก็ออกใชเมื่อ ค.ศ.1570 สมัยพระนางเจาอลิซาเบธที่ 1 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับน้ี

ไมไดบัญญัติขึ้นเพื่อปลดเปลื้องหน้ีสินใหแกลู กหน้ี หากแตมีลักษณะกึ่งกฎหมายอาญาและเพื่อ

ปกปองเจาหนี้ท้ังหลาย มิใชเพื่อผอนผันลูกหน้ีจากหน้ีสิน  สําหรับกฎหมายลมละลายฉบับแรกของ

อังกฤษที่บัญญัติขึ้นเพื่อปลดเปลื้องหน้ีสินของลูกหน้ี  ไดประกาศใชเมื่อ  ค.ศ.1705 แตปจจุบันน้ี  

ไดแก  Insolvency Act, 1986 บทบัญญัติของกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษก็ยังคงมี

วัตถุประสงคเพื่อปกปองเจาหน้ี (วิชา มหาคุณ, 2548, หนา 14) 

 

 

 

  2.2 ประวัติกฎหมายลมละลายในประเทศไทย 

  กฎหมายลมละลายกอกําเนิดขึ้นในประเทศไทยมานานแลว  ต้ังแตสมัยสมเด็จพระเจา

ปราสาททอง พระมหากษัตริยแหงกรุ งศรีอยุธยา (พระวรภักด์ิพิบูลย, 2504, หนา 42 อางถึงใน วิชา 

มหาคุณ, 2548, หนา 16) เร่ิมต้ังแตกฎหมายลักษณะกูหน้ี  ศักราช 1278 (พ.ศ.2192) พระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมลักษณะกูหน้ียืมสิน  ร.ศ. 110 (พ.ศ.2434) พระราชบัญญัติลมละลาย ร .ศ. 127 (พ.ศ.

2451) พระราชบัญญัติลมละลาย ร .ศ. 130 (พ.ศ.2454) และพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 ซึ่ง
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เปนฉบับปจจุบัน (สุธีร ศุภนิตย, 2542, หนา 13) โดยมีการแกไขเพิ่มเติม  7 คร้ัง คือ พ.ศ.2511, พ.ศ.

2526, พ.ศ.2541, พ.ศ.2542, พ.ศ.2543, พ.ศ.2547  

 3. แนวคิดของกฎหมายลมละลาย 

 คําวา “ลมละลาย” หมายถึง สิ้นเน้ือประดาตัว , หมดทรัพยสมบัติของตัว , มีหน้ีสินลนพน

ตัวทรัพยสมบัติตกอยูในความควบคุมของเจาพนักงานพิทักษทรัพ ย  (พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524)  

 กฎหมายลมละลายเปนกฎหมายที่มุงคุมครองประโยชนสาธารณชน  เปนกฎหมายที่

บัญญัติถึงวิธีการชําระสะสางหน้ีสินของบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว  เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิด

แกเจาหน้ีทุกรายที่ไดรับความเสียหายจากการที่ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว โดยการรวบรวมทรัพยสนิ

ของลูกหน้ีใหไดมากที่สุด  แลวนํามาแบงเฉลี่ยใหแกบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายดวยความเสมอ ภาคตาม

หลกัสดัสวนแหงหน้ี ซึ่งกฎหมายลมละลายไดสรางระบบบังคับชําระหนี้เปนพิเศษแยกตางหากจาก

ระบบการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีความแพง ซึ่งเรียกวา “การขอรับชําระหนี้” 

 การขอชําระหนี้ในคดีลมละลายเปนวิธีการบังคับชําระหนี้ตามระบบกฎหมายลมละลาย

เพื่อใหเจาหน้ี พิสูจนหน้ีหรือสิทธิเรียกรองที่ตนมีอยูตามกฎหมาย  ทั้งน้ี เพื่อใหกฎหมายลมละลาย

รับรองและยืนยันถึงความเปนเจาหน้ีที่แทจริงและสิทธิในการไดรับชําระหน้ีที่เจาหน้ีมีอยูตาม

กฎหมาย  โดยเจาหน้ีที่ไดผานกระบวนการขอรับชําระหน้ีจะไดรับชําระหน้ีในคดีลมละลายดวย

วิธีการไดรับสวนแบงเฉลี่ยทรัพยสินของลูกหน้ีตามสัดสวนแหงหน้ี  และไดรับสิทธิในการเขารวม

กระบวนการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีดวยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเจาหน้ีใน

กิจการที่กฎหมายลมละลายกําหนด เชน สิทธิเลือกผูจัดการทรัพยเพื่อทําหนาที่จัดการทรัพย สนิของ

ลูกหน้ีในคดีลมละลาย และสิทธิเลือกกรรมการเจาหน้ีเพื่อทําหนาที่ควบคุมการจัดการทรัพยสินของ

ผูจัดการทรัพยแทนเจาหน้ีทุกราย 

 กฎหมายลมละลายไดกําหนดวิธีการใชสิทธิบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีของเจาหน้ีดวยการ

กําหนดใหเจาหน้ีที่ประสงคจะบังคับใหลูกหน้ีผูมีหน้ีสินลนพนตัวชําระหน้ีจะตองดําเนินการยื่ นขอ

พิสูจนหน้ีหรือสิทธิเรียกรองของตน  ซึ่งเรียกวา “การขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย ” ซึ่งกฎหมาย

ลมละลายกําหนดใหเจาหน้ีทุกรายที่ประสงคจะไดรับชําระหน้ีตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดี

ลมละลาย แมวาเจาหน้ีน้ันจะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา หรือเปนเจาหน้ีที่ไดยื่นฟองคดีแพงไวแลว  

แตคดียังอยูในระหวางพิจารณาก็ตาม อาจกลาวไดวา เมื่อลูกหน้ีถูกจัดการทรัพยสินในคดีลมละลาย

แลว เจาหน้ีไมสามารถใชสิทธิบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีดวยวิธีการอ่ืนนอกจากการขอรับชําระหน้ี

ในคดีลมละลายได ดังน้ัน การขอรับชําระหน้ีเปนวิธีเดียวที่ทําใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ี 
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ทฤษฏีของกฎหมายลักษณะหนี้ 

 คําวา “หน้ี” เปนคําสามัญที่คนทั่วไปใชอยูในชีวิตประจําวัน ไมเกี่ยวกับกฎหมายก็ได เมื่อ

กลาวถึงหนี้คนทั่วไปจะมองในแงของความผูกพันระหวางกัน ถาคนหนึ่งมี ความผูกพันกับอีกคน

หน่ึงก็วามีหน้ีตอกัน ซึ่งอาจไมใชหน้ีตามบรรพ  2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ที่มุง

หมายจะใชแทนคําวา Obligation (ไพโรจน วายุภาพ, 2542, หนา 13)  

  1) ทฤษฎีเจตนา หรือทฤษฎีอัตตวิสัย (The will theory or the subjective theory)  

  ทฤษฎีเจตนาหรือทฤษฎีอัตตวิสัยเปนทฤษฎีด้ังเดิม  ซึ่งเนนความสําคัญของเจตนาวา

เปนปจจัยสําหรับหน้ีทุกประเภท  ความผูกพันทางกฎหมาย (Legal bond) ซึ่งกอใหเกิดหน้ี  เปน

ความสัมพันธ ระหวาง “หนาที่ ” กับ “สิทธิเรียกรอง ” อันเกิดจากเจตนาของบุคคลสองฝาย  สิทธิ

เรียกรองใหชํา ระหน้ีเปนสิทธิประเภทบุคคลสิทธิ  ซึ่งผูทรงสิทธิมีเจตนาจะควบคุมการปฏิบัติของ

อีกฝายหน่ึงซึ่งถูกผูกมัดไว  ทฤษฎีน้ีอธิบายหน้ีในแงของสิทธิที่จะไดรับการชดใช  (Credit-righe) 

หรืออํานาจของเจาหนี้ท่ีจะบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ี  และลกูหน้ีมี เจตนายอมจํานนตอเจาหน้ีอั นเปน

การมองในแงของอัตตวิสัย 

  2) ทฤษฎีภาวะวิสัย (The objective theory)  

  ทฤษฎีน้ีเกิดจากแนวความคิดของนักกฎหมายเยอรมัน ซึ่งไมยอมรับทฤษฎีด้ังเดิม โดย

ถือวาหน้ีเปนความสัมพันธทางดานภาวะวิสัยระหวางกองทรัพยสินสองกอง  มิใชเปนเร่ืองสิทธิ

สวนตัวของเจาหน้ี ที่จะเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ี  ทฤษฎีน้ีวิเคราะหหนี้ดวยการเอาสภาพบังคับของ

กฎหมายเปนจุดเร่ิมตน  สิ่งที่สําคัญของหน้ี คือการที่ลูกหน้ีตองจํานนตอการถูกเจาหน้ีฟองคดี  โดย

ถือวาการที่สามารถบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ตางหากที่เปนสาระสําคัญของหนี้  หาใชหนาที่ที่ จะตอง

ชําระหน้ีของลูกหน้ีไม หนาที่ที่จะตองชําระหน้ีเปนเพียงเหตุจูงใจหรือเหตุผลของหน้ีเทาน้ัน 

  แนวความคิดนี้สอดคลองกับกฎหมายโรมัน  เร่ืองหน้ีเหนือบุคคล (Personal obligata) 

ซึ่งเจาหน้ีมีอํานาจเหนือเน้ือตัวรางกายของลูกหน้ี  และหน้ีเหนือทรัพย (Res obligata) ซึ่งเจาหน้ีมี

อํานาจเหนือตัวทรัพยที่จํานํา  จํานอง ทั้งสองกรณีน้ีเจาหนี้หาไดเขาไปควบคุมเจตนาของลูกหนี้ไม  

แตตัวลูกหน้ีหรือตัวทรัพยเขาไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี 

  ทฤษฎีภาวะวิสัยจะเร่ิมตนจาก “สิ่ง” ที่ตองตอบสนองตอสิทธิของเจาหน้ี  คือตัวลูกหน้ี

เอง แมในปจจุบันไมอาจบังคับชําระหน้ีเอากับเน้ือตัวรางกายของลูกหน้ีได  การฟองบังคับชําระหน้ี

จะตองฟองบังคับเอาจากกองทรัพยสินของลูกหนี้ก็ตาม  แตการฟองคดีก็ตองฟองบังคับเอากับ

ลกูหน้ี กองทรัพยสินเปนเพียงสวนอุปกรณของตัวลูกหน้ีเทาน้ัน และไมอาจถูกบังคับแยกจ ากตัว

ลกูหน้ีได กลาวอีกนัยหน่ึง ตัวลูกหน้ีน้ันเองเปนผูตกอยูภายใตความรับผิดในเร่ืองหน้ี 
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  3) ทฤษฎีระบบคู (The dualist theory) 

  ทฤษฎีน้ีเปนแนวความคิดใหมที่พัฒนามาจากกฎหมายเยอรมันโบราณและกฎหมาย

โรมนั โดยถอืวาหน้ีประกอบดวย องคประกอบ 2 สวนเกี่ยวโยงกัน คือหนาที่และความรับผิด  แตก็มี

หนี้บางอยางไมเกี่ยวโยงกับความรับผิด และความรับผิดบางอยางไมเกี่ยวโยงกับหนี้  

  ทฤษฎีน้ีถือวาหน้ีมิใชมีแตเพียง “หนาที่” อยางเดียว ดังแนวความคิดของทฤษฎีเจตนา  

และมิใชวาจะมีแต “ความรับผิด ” อยางเดียว  ดังแนวความคดิขอ งทฤษฎีภาวะวิสัย  แตเปนการ

ผสมผสานขององคประกอบ 2 ประการน้ัน  ทฤษฎีน้ีมักถูกอางไปสนับสนุนวา  “หน้ีธรรมดา” น้ัน 

ลูกหน้ีไมมีหนาที่ตองชําระ แตมีความรับผิด ฉะน้ัน เมื่อลูกหน้ีชําระหน้ีธรรมดาจึงเรียกคืนไมได  

  แนวความคิดของทฤษฎีน้ีสอดคลองกับแนวความคิดในคอมม อนลอวที่วา สัญญา

กอใหเกิดหนาที่ และหนาที่เทาน้ันที่จะกลายเปนพนวิสัย หาใชความรับผิดไม  สวนละเมิดกอใหเกิด

ความรับผิดเทาน้ัน  หาไดกอใหเกดิหน้ีไม  นอกจากน้ันในเร่ืองโอนสิทธิหนาที่อาจกลาวไดวา  แม

หนาที่อาจมอบหมายกันได ถาไมมีลักษณะเปนการสวนตัว แตความรับผดิหาอาจโอนกนัไดไม 

 คําจํากัดความของหนี้ 

 1. หนี้ตามกฎหมายเกา 

 พระยาเทพวิทุร กลาววา คําวาหนี้ที่ใชในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตรงกับคําวา

Obligation เดิมทีเดียวมีผูแปลวา  ความจําตองทํา  ตอมาแปลวา  หนาที่ทางแพง  ตอมาก็แปลวา  ณี่ 

หรือความเปนหน้ี และตอมามีผูแปลวา พันธธรรม ในที่สุดจึงกลับมาใชคําวาหน้ี  

 คําวาหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตองไมนําไปปะปนกับคําวา  “หน้ี” หรือ 

“น้ี” ซึ่งเราเคยใชมาแตเดิมต้ังแตในสมัยอยุธยา ซึ่งหมายถึงการเอาเงินเอาทองของเขามาแลวยอมตัว

ลงเปนทาส  ซึ่งเรี ยกวาลูกหน้ีเรือนทาส  หรือความหมายตอ  ๆ มาขยายไปถึงการกูหนี้ยืมสิน  

Obligation ตามกฎหมายโรมันนี้มีความหมายกวางกวากูหนี้ยืมสินตามกฎหมายเกาของไทย  ในการ

กูหน้ียืมสินน้ันก็มีผูที่เปนหน้ีหรือลูกหน้ี ลูกหน้ีมี “ภาระ” หรือ “หนาที่” จะตองชําระหน้ีเหมือนกัน  

 2. หนี้ตามกฎหมายโรมัน 

 กฎหมายโรมันรับรูเร่ืองหน้ี  (Obligation) มากอนระบบกฎหมายอ่ืน  ๆ แต Gius อาจารย

ผูสอนกฎหมายที่ยิ่งใหญของโรมันกลับไมไดใหคําจํากัดความของคําวา “หน้ี” ไว  อยางไรก็ดี  

ประมวลกฎหมายของจัสตีเนียนไดอธิบายวาหนี้เปน “ความผูกพันซึ่งลูกห น้ีจะตองชําระหน้ีตาม

กฎหมาย”  

 Obligation เปนคําละติน หมายถึง พันธะ  หรือความผูกพัน  ตามกฎหมายโรมัน  “หน้ี” จึง

เปน พนัธะ หรือความผกูพนัระหวางลกูหน้ีและเจาหน้ี  ซึ่งกอใหเกิดหนาที่และความรับผิดชอบใน
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การชําระหน้ีทางฝายลูกหน้ี และกอใหเกิดสิทธิหรืออํานาจทางฝา ยเจาหน้ีเหนือลกูหน้ี  เพื่อที่จะ

บังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ี  

 3. หนี้ตามความหมายของนักนิติศาสตร  

 ศาสตราจารยหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช ใหความหมายไววา  “หน้ี คือ ความผูกพันที่มี

ผลในทางกฎหมาย ซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวาเจาหนี้  ชอบที่จะไดรับชําระหน้ีมีวัตถุเ ปนการกระทํา

หรืองดเวนหรือสงมอบทรัพยสินจากบุคคลอีกฝายหน่ึงเรียกวา ลกูหน้ี” 

 ศาสตราจารย  จ๊ีด เศรษฐบตุร  ใหความหมายไววา  “คําวา หน้ี  น้ัน อธิบายไดวาเปนนิติ

สัมพันธระหวางบุคคลสองฝาย ซึ่งฝายหน่ึงตองกระทําการอยางใดอยางหน่ึงใหแกอีกฝายหน่ึง  ฝาย

ที่ตองกระทําน้ัน เรียกวา ลูกหน้ี  สวนฝายที่ไดรับผลของการกระทําน้ัน  เรียกวา  เจาหน้ี  สวนการ

กระทําแยกออกเปน  3 ชนิด คือ กระทําการอยางที่เขาใจ  กระทําการละเวนกระทําการ และกระทํา

การโอนทรัพยสนิ (โสภณ รัตนากร, 2545, หนา 17-22) 

 หน้ี  หรือสิทธิเรียกรอง  หรือบุคคล สิทธิ  หรือจะเรียกอีกอยางหน่ึงวา  สิทธิทางหน้ี 

(Obligatory right) ถือเปนทรัพยสินที่สามารถจําหนายจายโอนได  เชน สิทธิในการเปนลูกวงในการ

เลนแชรเปนทรัพยสินชนิดหนึ่งเพราะมีราคาและอาจถือเอาไดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 99 (แกไขใหมเปนมาตรา 138) จึงจําหนายและซื้อขายได  สิทธิการเชาที่ดินเกิดขึ้น

จากนิติกรรมหรือขอตกลงมิใชทรัพยสิทธิ แตเปนสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งอาจจําหนายจายโอนกัน

ได อยางไรก็ดี แมสิทธิหนาที่ความรับผิดในหน้ีที่เกิดขึ้นจะเปนทรัพยสินก็ตาม  แตเปนทรัพยสินที่มี

อยูในกองทรัพยของลูกหนี้ท่ีการบังคับชําระหนี้ตองเปนไปตามมาตรา 213 (จ๊ีด เศรษฐบตุร, 2546, 

หนา 20) 

 หน้ีในธรรม  มีหน้ีอีกประเภทหน่ึงเรียกกันวา “หน้ีในธรรม ” หน้ีประเภทน้ีเจาหน้ี

เรียกรองบังคับลูกหน้ีไมได หรือเรียกคืนไมได  ตัวอยางเชน หนี้ขาดอายุความ  มาตรามาตรา  193/28 

หน้ีที่ขาดหลักฐาน หนี้ตามหนาที่ศีลธรรมหรือตามควรแกอัธยาศัยในสมาคม  มาตรา 408/3 เปนตน 

ซึ่งเปนการรับหลักการของ “หน้ี” ที่เจาหน้ีถูกจํากัดสิทธิที่ไมอาจบังคับลูกหน้ีใหชําระหน้ีได  แตถา

ลูกหน้ีชําระหน้ีใหเอง ลูกหน้ีจะเรียกคืนไมได (จ๊ีด เศรษฐบตุร, 2546, หนา 25) 

 

 

 บอเกดิแหงหน้ี หน้ีอาจเกดิขึน้ได 5 ประการ 

 1. สญัญา  คือความตกลงระหวางบุคคลสองฝายหรือกวานั้นขึ้นไป  โดยมุงประสงค

กอใหเกิดหน้ีขึ้น แบงไดดังน้ี  
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  - สัญญาตางตอบแทนเปนสัญญาซึ่งกอใหเกิดหน้ีแกคูสัญญาทั้งสองฝาย  คือ ตางฝาย

ตางเปนเจาหนาและลูกหน้ีซึ่งกันและกัน เชน ซื้อขาย , เชาทรัพย ,จางแรงงาน , จางทําของ เปนตน 

  - สัญญาไมตางตอบแทน  คือสัญญาที่คูสัญญาฝายหน่ึงเปนเจาหน้ีอีกฝายหน่ึงแตฝาย

เดียว เชน ยืมใชคงรูป ฝากทรัพยไมมีบําเหน็จ ตัวแทนไมมบีาํเหน็จ 

 2. จัดการงานนอกสั่ ง คือ การที่บุคคลใดก็ตามเขาไปจัดกิจการแทนผูอ่ืน  โดยเขามไิดวา

ขานวานใชใหทํา  หากการเขาจัดการนั้นเปนการสมประโยชนของเจาของหรือตัวการแลว  ก็ยอม

กอใหเกิดหน้ีขึ้น  คือ ผูจัดการมีสิทธิเรียกรองเอาคาใชจายที่ตนเสียไปจากตัวการได (มาตรา 395, 

401 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

 3. ลาภมิควรได  คือการที่บุคคลใดไดมาซึ่งทรัพยสินใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่ง

กระทําเพื่อชําระหน้ี หรือไดมาโดยประการอ่ืน โดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได  และเปนทาง

ใหบุคคลอีกคนหน่ึงน้ันเสียเปรียบ  บุคคลผูไดรับทรัพยไวตองคืนทรัพยใ หแกเขา (มาตรา 406 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  

 4. ละเมิด คือ  การที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย

ใหเขาเสียหาย  ยอมเปนมูลกอใหเกิดหน้ีที่ผูกระทําละเมิดจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 

(มาตรา 420, 438 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

 5. บทบัญญัติแหงกฎหมาย หนี้อาจเกิดจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ที่กําหนดใหบุคคลมี

หนาที่กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือละเวนกระทําการอยางใดอยางหน่ึง  เชน ประมวลรัษฎากร

ซึ่งกําหนดใหบุคคลตองเสียภาษีตอรัฐ หรือตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซึ่งบัญญั ติให

บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  หรือบิดามารดาจะตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตาม

สมควรแกบตุรในระหวางเปนผูเยาว เปนตน (กุศล บุญยืน, 2541, หนา 4 - 6)  

 กรณีหนาที่ที่จะตองชําระภาษีอากร  แมจะเปนเร่ืองของกฎหมายมหาชน  มิใชกฎหมาย

แพง แตตามประ มวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 193/31 ก็ถือวาเปน  “สิทธิเรียกรอง ” หรือ 

“หน้ี” เชนกัน  เพราะรัฐจะตองฟองเรียกเอาภายในกําหนดอายุความเชนเดียวกับการเรียกรองให

ชําระหน้ีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

 กลาวกันวาหลักกฎหมายธรรมชาติเปนที่มาแหงหนี้ทั้งหลาย  หน้ีตามสัญญาเกิดขึ้ นเพราะ

มีหลักกฎหมายธรรมชาติวาบุคคลตองปฏิบัติตามสัญญา  หน้ีทางละเมิดเกิดขึ้น ดวยหลักที่วา  บุคคล

จะตองชดใชความผิดที่ตนกอขึ้น  หน้ีที่เกิดจากจัดการงานนอกสั่ง  ซึ่งถือวาเปนหน้ีที่เกิดจากกึ่ง

สญัญา ก็ใหลูกหน้ีรับผิดโดยเทียบเคียงกับสัญญา  หน้ีที่เกิดจากลาภมิค วรไดก็เปนเร่ืองที่ลูกหน้ีไมมี

ความชอบธรรมที่จะเอาทรัพยบางอยางไว  ซึ่งก็เปนหลักของกฎหมายธรรมชาติเชนกัน  แมหน้ีตาม
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บทบัญญัติอ่ืน  ๆ ของกฎหมายบางเร่ืองก็เห็นไดชัดวาเปนเร่ืองของกฎหมายธรรมชาติเชนกัน  

(โสภณ รัตนากร, 2545, หนา 28 - 29) 

ผลของทฤษฎตีอการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย 

 จากทฤษฎีกฎหมายลักษณะหนี้ จึงเกิดประเด็นที่ตองพิจารณาวา  คําสั่งทางปกครอง ใดจะ

เปนคําสั่งที่มีผลตอการบังคับทางปกครอง กรณีลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย  ดังน้ี จะเห็นไดวา  คําสั่ง

ทางปกครองที่จะมีผลตอการบังคับทางปกครองกรณีลู กหนี้เปนบุคคลลมละลาย  ไดแก คําสั่งทาง

ปกครองทางการเงินเปนคําสั่งที่เปนฐานแหงสิทธิเรียกรองหรือมูลหน้ี  อันจะมีผลตอการบังคับทาง

ปกครองสําหรับกรณีที่บุคคลผูรับไดคําสั่งทางปกครองและตกเปนบุคคลที่ถูกฟองใหลมละลาย  ซึ่ง

ทําใหผูทําคําสั่งทางปกครองในฐานะเปนเจาหน้ีน้ัน จะตองยื่นคําขอรับชําหน้ีในคดีลมละลายตอไป  

ทั้งน้ี สามารถแยกคําสั่งทางปกครองทางการเงินที่มีผลตอการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปน

บุคคลลมละลายไดดังนี้ 

 1) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

 2) คาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจาย

ดังกลาว ตามมาตรา 58(1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 3) คาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา  58(2) แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 4) คําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 

บุคคลที่ถูกบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย 

 1. กรณีเปนนิติบุคคล  

 นิติบุคคลมีองคประกอบ 2 ประการ คือ 

  1) ผลประโยชนสวนรวมซึ่งสมควรไดรับการคุมครอง ผลประโยชนดังกลาวมักไดแก

ผลประโยชนของกลุมชน ซึ่งประกอบดวยบุคคลซึ่งมีบางสิ่งบางอยางเหมือนกัน  เชน การอาศัยอยู

ในตําบลเดียวกนั เปนตน 

  2) วิธีการในทางกฎหมาย  เพื่อคุมครองผลประโยชนสวนรวม  เชน  มีองค กร เปน

ผูกระทําการในนามของนิติบุคคล 
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  การรับรองสภาพนิติบุคคลกอใหเกิดผลดังตอไปน้ี 

  ประการแรก การกระทําทั้งหลายซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชนซึ่งไดรับการคุมครองในทาง

กฎหมายถือวาเปนการกระทําของนิติบุคคล ซึ่งเปนศูนยรวมผลประโยชนดังกลาวแตผูเดียว 

  ประการสอง นิติบุคคลเปนผูอยูในบังคับของกฎหมายที่มีความยั่งยืนและเปนอันหนึ่ง

อันเดียว จะเห็นไดวาผูถือหุนของบริษัทจํากัดก็ดี  สมาชิกของสหภาพแรงงานก็ดี อาจเปลี่ยนแปลง

ไปไดตลอดเวลา  แตบริษัทหรือสหภาพแรงงานซึ่งเปนนิติบุคคลก็ยังคงเปนผูอยูในบังคับของ

กฎหมายไมวาสมา ชิกซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะเปลี่ยนแปลง ไปอยางไรหรือไมก็ตาม  (อิสสระ นิติ-

ทัณฑประภาศ, 2529, หนา 84-89) 

  นิติบุคคลแยกออกได 2 ประเภท 

  1. นิติบุคคล ตามกฎหมาย เอกชน  หมายถึง  นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมบุคค ลธรรมดารวมกันทํากิจกรรมอันใด

อันหน่ึง และเพื่อใหดําเนินกิจการน้ันๆได  นิติบุคคลจําเปนที่จะตองมีทรัพยสินและสามารถทํานิติ

กรรมตางๆได ดังน้ันเพือ่ความสะดวกในการดําเนินกจิการ  กฎหมายจึงกําหนดใหบุคคลดังกลาวจด

ทะเบียนเพื่อจัดต้ังนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายและดําเนินกิจก ารภายใตนิติบุคคลเพียงคนเดียว  หรือ

กรณีที่เปนการรวมทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนกองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใดอันหน่ึง  เชน เพื่อ

การศึกษา ศาสนา หรือเพื่อสาธารณะประโยชนอยางอ่ืน  โดยมิไดมุงหาประโยชน และเมื่อไดจด

ทะเบียนตามกฎหมายแลวยอมเปนนิติบุคคล  นิติบุคคลที่ บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มีดวยกัน 5 ประเภท ไดแก 

  (ก) บริษัทจํากัด 

  (ข) หางหุนสวนจํากัด 

  (ค) หางหุนสวนสามญัจดทะเบยีน 

  (ง) สมาคม 

  (จ) มูลนิธิ 

  ลักษณะทั่วไป นิติบุคคลแหงกฎหมายเอกชนทั้งหลายมีลักษณะทั่วไปที่เหมือนกัน  ซึ่ง

ทําใหนิติบุคคลประเภทนี้แตกตางกับนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชน ดังตอไปน้ี 

   1) ในหลักการนั้น การกอต้ังนิติบุคคลแหงกฎหมายเอกชนเปนความริเร่ิมของ

ปจเจกชน กฎหมายเพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการกอต้ังเทาน้ัน 
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   2) การเขาเปนสมาชิกของกลุมชนซึ่งเปนนิติบุคคลแหงกฎหมายเอกชนขึ้ นอยูกับ

ความสมัครใจของแตละคน  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  ไมมีการบังคับใหบุคคลเขาเปนสมาชิกของนิติ

บุคคล 

   3) อํานาจกระทําการของนิติบุคคลแหงกฎหมายเอกชนจํากัดอยูแตเฉพาะการ

กระทําภายใตกฎหมายเอกชน  ดังน้ัน โดยปกตินิติบุคคลแหงกฎหมายเอกชนจึงไมอาจใชอภิสิทธิ

ตามกฎห มายมหาชนได  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมอาจบังคับใหบุคคลอ่ืนรับขอผูกพันโดยปราศจาก

ความยินยอมของบุคคลนั้น 

  2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

  ทฤษฎีทั่วไปวาดวยนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชน 

  ทฤษฎีกฎหมายปกครองฝร่ังเศสถือวา  การดําเนินงานของเจาหนาที่ปกครองทั้งหลาย 

(Agents publics) เปนการกระทําในนามของนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชน  (Personne morale de 

droit public) ดังน้ัน  การกระทําของเจาหนาที่เหลานี้จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทาง

กฎหมายของนิติบุคคลดังกลาว  ฉะน้ัน โดยนิตินัยจึงถือวาความสัมพันธระหวางฝายปกครองกับผู

อยูภายใ ตการปกครองเปนความสัมพันธระหวางนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชนกับผูอยูใตการ

ปกครอง  

  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  หมายถึง นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายมหาชน  มี

วัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะ  และมีอํานาจมหาชน  (อํานาจเหนือ) ในการที่จะสั่งการ

ไดแตเพียงฝายเดียว 

  นิติบุคคลมหาชนเมื่อจัดต้ังโดยกฎหมายมหาชน การจะยุบเลิกนิติบุคคลดังกลาวก็ตอง

กระทาํโดยกฎหมายมหาชนดวยเชนเดียวกนั อยางไรก็ดี ในบรรดานิติบคุคลมหาชนดวยกนัน้ัน  อาจ

มีฐานะไมเทาเทียมกันก็ได เชน กระทรวง จะมฐีานะเหนือกวากรม เปนตน  

  อํานาจเหนือของนิติบุ คคลมหาชนที่มีอยูน้ัน  ไดแก  การที่นิติบุคคลมหาชนมีอํานาจ

บางอยางที่นิติบุคคลเอกชนไมมี  เชน อํานาจในการเรียกเก็บภาษี  อํานาจในการเวนคนื  โดยในการ

ใชอํานาจเหลาน้ี  นิติบุคคลสามารถใชเพื่อบังคับกับเอกชนไดฝายเดียวตามที่กฎหมายใหอํานาจไว  

นอกจากน้ัน ในการบังคับให เปนไปตามคําสั่งฝายเดียวของนิติบุคคลมหาชนนั้น  นิติบุคคลมหาชน

ไมจําเปนตองฟองศาล  หากแตสามารถบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งฝายเดียวได  เชน เมื่อสั่งให

เอกชนเสียภาษีแลว  เอกชนไมยอมเสยีภาษี  นิติบุคคลมหาชนสามารถยึดทรัพยสินของเอกชนนั้น

ออกขายทอดตลาดเพือ่นําเงนิ มาชําระคาภาษีไดโดยไมตองฟองศาลกอน  อน่ึงทรัพยสินของนิติ
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บุคคลมหาชนเปนทรัพยสินที่ไดรับความคุมครองเปนพิเศษจากกฎหมาย  เชน  ไมอาจจะยดึ

ทรัพยสินของแผนดินเพื่อชําระหน้ีได เปนตน (มานิตย จุมปา, 2546, หนา 187-192) 

  ลักษณะทั่วไป 

  นิติบุคคลตามกฎหมายมหา ชนมีลักษณะทั่ วไปซึ่งตรงกันขามกับลักษณะทั่วไปของ

นิติบุคคลแหงกฎหมายเอกชน ดังตอไปน้ี 

  1) การกอต้ังนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชนนั้น  เปนผลมาจากการเขาแทรกแซงของ

องคกรของรัฐ 

  2) การเปนสมาชิกของนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชนนั้น  เปนไปตามพฤติการณของ

แตละบุคคล  กลาวคอื บุคคลใดเขาไปรวมอยูในกลุมชนใดซึ่งเปนนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชน  

เชน เทศบาล เปนตน บุคคลน้ันก็เปนสมาชิกของนิติบุคคลน้ันในทันทีที่เขาไปรวมอยูดวย 

  3) การดําเนินงานของนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชนจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อ

สาธารณประโยชนเสมอไป  ดังน้ัน ลําพังการแสวงหาผลกําไรแตอยางเดียวจึงไมเปนเหตุผลเพียง

พอที่จะกอต้ังนิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชนขึ้นได 

  4) นิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชนอาจใชอภิสิทธิตามกฎหมายมหาชนได  เชน เรียก

เก็บภาษี เวนคนืที่ดิน หรือกระทําการโดยใชอํานาจบังคับ เปนตน 

  ประเภทของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 

  ประเทศไทย น้ัน ยอมรรับเร่ืองนิติบุคคลมหาชน  โดยถอืวาหนวยงานใดของรัฐจะมี

ฐานะเปนนิติบุคคลมหาชนหรือไม  ตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายวามีการบัญญัติให

หนวยงานน้ันเปนนิติบคุคลหรือไม ถามีก็เปนนิติบุคคล  ถาไมมีก็ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  ทั้งน้ี อาจ

จําแนกนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายไทยได 3 ประเภทใหญ คือ  

  สวนราชการตามพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น พ.ศ.2534 และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดใหองคกรของราชการตอไปนี้มีฐานะเปนนิติบุคคล  คือ ราชการบริหาร

สวนกลาง ไดแก สาํนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง กรม (รวมถึงหนวยงานอ่ืนที่กฎหมายใหมี

ฐานะเทียบเทาหนวยงานขางตนดวย ) มีฐานะเปนนิติบุคคล  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ไดแก  

จังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคล  และราชการบริหารสวนทองถิ่น  ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีฐานะเปนนิติบุคคล 

  หนวยงานของรัฐอ่ืน นอกจากสวนราชการที่มีกฎหมายระบุใหมีสถานะเปนนิติบุคคล

แลว หนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไมใชสวนราชการ  ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกา  องคการมหาชน  หนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไมใช สวนราชการไมใชรัฐวิสาหกิจ
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และไมใชองคการมหาชน (เชน สถาบันพระปกเกลา ) ที่มีกฎหมายจัดต้ังเปนการเฉพาะระบุใหเปน

นิติบุคคล  ก็ยอมมีสถานะเปนนิติบุคคล  วัดในพระพุทธศาสนาจัดเปนนิติบุคคลมหาชน  เพราะมี

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ซึ่งเปนกฎหมายมหาชนวางระเบียบก ารจัดการวัดไว  และถอืวา

พุทธศาสนาเปนศาสนาของรัฐและถือเอากิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเปนราชการอยางหนึ่ง  ซึ่ง

อยูในหนาที่ของกรรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดที่จะมีฐานะเปนนิติบุคคลก็เฉพาะวัดที่ได

มีการประกาศต้ังวัดดวยประกาศกระทรวงวัฒนธรรมตามกฎกระทรวงที่อ อกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ฉะน้ัน วัดที่ยังไมมีการประกาศ

โดยกระทรวงวัฒนธรรมใหจัดต้ังเปนวัด จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

  รัฐกับการเปนนิติบุคคลมหาชน 

  รัฐแตละรัฐในกฎหมายระหวางประเทศนั้น  ยอมมีฐานะเปนนิติบุคค ลตามหลัก

กฎหมายระหวางประเทศ  โดยมีรัฐบาลของรัฐน้ันเปนผูแทนนิติบุคคล  แตรัฐตามกฎหมายภายใน

ของแตละประเทศจะเปนนิติบุคคลหรือไม เปนเร่ืองที่ตองพิจารณาตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น  ๆ 

ซึ่งแตกตางกันไปแตละรัฐ เชน ประเทศฝร่ังเศส  รัฐตามกฎหมายภายในเปนนิติบุคคล  แตกระทรวง 

ทบวง กรม ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  สวนในประเทศอังกฤษน้ัน  รัฐไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  เพราะ

ถือวากษัตริยในฐานะเจาแผนดินมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนตน  

  สําหรับประเทศไทยนั้น  ตามกฎหมายภายในไมถือวารัฐเปนนิติบุคคล  ดังน้ัน จึงไม

อาจฟองรัฐเปนจําเลยได แตสวนราชการในรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล เชน กระทรวง ทบวง กรม ทั้งน้ี 

เพราะไมมีกฎหมายภายในของประเทศฉบับใดบัญญัติใหรัฐเปนนิติบุคคล 

  กรณีนิติบุคคลที่จะเปนบุคคลที่ถูกบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย

ไดน้ัน ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเทานั้น หากเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไมอาจ

ใชมาตรการบังคับทางปกครองได  เนื่องจากฝายปกครองไมอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองกับ

องคกรของรัฐดวยกันเองได 

  กรณีเปนบุคคลธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  การเปนบุคคลธรรมดา

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตองพิจารณาตามประ มวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ลักษณะ 2 บุคคล  

  ความแตกตางระหวางนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

  โดยนิตินยั นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแตกตางกันดังจะกลาวตอไปนี้ 

  1) เมื่อบุคคลธรรมดาตาย  สภาพบุคคลในทางกฎหมายยอมสิ้นสุดลง  ซึ่งเปนการสิ้น

สภาพตามธรรมชาติ แตนิติบุคคลน้ันไมมีการสิ้นสุดตามธรรมชาติ 
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  2) บุคคลธรรมดาอาจกระทําการเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ได ถาหากวัตถุประสงคน้ันไม

ขัดตอกฎหมาย แตนิติบุคคลจะกระทําการใด ๆ ไดแตเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับผลประโยชนซึ่งไดรับ

การคุมครองโดยการกอต้ังนิติบุคคลเพื่อการน้ัน 

  3) มนุษยทุกคนยอมไดมาซึ่งสภาพบุคคลในทางกฎหมายโดยสมบูรณ  แตในหลกัการ

น้ัน สภาพนิติบุคคลจะเกิดขึ้นไดก็โดยการเขาแทรกแซงขององคกรของรัฐโดยตรงหรือโดย

ทางออม โดยการกําหนดเงื่อนไขในการกอต้ังนิติบุคคล 

  4) โดยปกติบุคคลธรรมดาทุกคนยอมมีความสามารถเหมือนกัน แตนิติบุคคลทั้งหล าย

นั้นมีความสามารถไมเหมือนกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเจตนารมณขององคกรนิติบัญญัติ 

 3. กรณีเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

พ.ศ.2539 เจาหนาที่ของรัฐมีความหมายตามมาตรา 4 “เจาหนาที่ ” หมายความวา  ขาราชการ  

พนักงาน ลูกจา ง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน  ไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือ

ฐานะอ่ืนใด  

 บุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและเจาหนาที่ของรัฐตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.2539 หากไดรับคําสั่งทางปกครองที่

กาํหนดใหชาํระเงนิ  และไม ชําระเงินใหถูกตองครบถวนตามกําหนด  ก็จะ เปนบุคคลที่ถูก ใช

มาตรการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายไดเชนกนั 

เปรียบเทียบหนี้ตามกฎหมายปกครองกับหนี้ตามกฎหมายแพง 

 เมื่อ เปรียบเทียบระหวางหนี้ตามกฎหมายปกครอง  กับหนี้ตามกฎหมายแพง น้ัน  ก็

เหมือนกับการศึกษาถึงความแตกตางระหวางกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน ไดแก 

 ความแตกตางระหวางกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน มี ดวยกันหลายประการ  เชน 

ความแตกตางในแงประโยชนที่กฎหมายจะคุมครอง  ความแตกตางในแงมาตรการบังคับใหเปนไป

ตามกฎหมาย  ความแตกตางเกี่ยวกับรูปแบบแหงบทบัญญัติข องกฎหมาย ความแตกตางในการ

พิจารณาคดี และความแตกตางในเร่ืองของนิติวิธีทางกฎหมาย สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 1. ความแตกตางในแงประโยชนที่กฎหมายจะคุมครอง กฎหมายเอกชนมีความมุงหมายที่

จะคุมครองประโยชน สวนตัว ของเอกชน  แตละฝายเอกชนสามารถกระทําการตาง  ๆ เพือ่แสวง

ประโยชนสวนตัวของตนไดเต็มที่ไมมีขอจํากัด  ตางจากก ฎหมายมหาชน ที่มุงหมายที่จะคุมครอง

ผลประโยชนของมหาชนหรือประโยชนสวนรวมเสมอ องคกรหรือหนวยงานตาง  ๆ ของรัฐซึ่งใช

อํานาจตามกฎหมายตาง ๆ เปนจะตองใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ของตนกระทําการเพื่อรักษาไวซึ่ง
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ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนมหาชน จะใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว

หรือประโยชนของญาติมิตรหรือพวกพองมิได และอํานาจที่กฎหมายใหองคกรหรือหนวยงานของ

รัฐกระทําการตอราษฎร ไมวาจะจํากัดสิทธิหรือจํากัดเสรีภาพของราษฎรหรืออกใบอนุญาตตาง  ๆ 

ใหราษฎรตองใชเพื่ อประโยชนสวนรวมเทาน้ัน ไมมีทางใชเพื่อประโยชนสวนตนได เพราะ

กฎหมายมหาชนที่ใหอํานาจหนวยงานหรือองคการของรัฐกระทําการใด  ๆ ก็เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวมหรือประโยชนของมหาชน ซึ่งกฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจน กรณีที่องคกรหรือ

หนวยงานของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายมหา ชนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว กถ็อืวาเปนการใช

อํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 2. ความแตกตางในแงกรรมวิธีในการกอนิติสัมพันธ กฎหมายเอกชนมีกรรมวิธีในการกอ

นิติสัมพันธ  คือ เปดชองใหเอกชนดวยกัน กอต้ัง ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงนิติกรรมระหวางกัน ซึ่ง

คูสัญญาทั้งสองค นและแตละฝายอยูในฐานะเทาเทียมกัน โดยปกติแลวในฐานะที่เทาเทียมกันซึ่ง

หมายความวาคนหนึ่งมีหนาที่ท่ีจะตองกระทําการ หรืองดเวนไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อ

ประโยชนของอีกฝายหน่ึง ซึ่งหนาที่ดังกลาวน้ีจะเกิดขึ้นไดโดยอาศัยความยินยอมของตนเอง ไมมี

ใครบังคับได ไมมีใครสามารแสดงเจตนาฝายเดียวกําหนดใหผูอ่ืนปฏิบัติโดยผูอ่ืนโดยไมยินยอมได 

และหนาที่กําหนดในนิติกรรมฝายเดียวผูถูกกําหนดใหมีหนาที่ตองยินยอมก็สละหนาที่น้ันไดตาม

กฎหมายเอกชนที่เปนนิติกรรมฝายเดียว คือ พินัยกรรม เปนการแสดงเจตนากําหนดวาหากตน เอง

ตายใหทรัพยสินตกทอดเปนของใค ร แต กฎหมายมหาชนมีกรรมวิธีในการกอนิติสัมพันธ โดย

กฎหมายมหาชนเปดชองใหหรืออนุญาตหนวยงาน หรือองคกรของรัฐกาํหนดนิติสมัพนัธระหวาง

รัฐกับเอกชน คือนิติกรรมฝายเดียว ที่เรียกวานิติกรรมทางปกครองหรืออาจจะเปนคําสั่งทาง

ปกครอง หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ของรัฐสามารถแสดงเจตนาฝายเดียวกําหนดหนาที่ใหเอกชน

ปฏิบัติ โดยที่เอกชนน้ันไมจําเปนตองรูเห็นยินยอมดวยก็ได และการแสดงเจตนาฝายเดียวน้ัน ได

กําหนดใหเอกชนปฏิบัติโดยที่เอกชนไมจําเปนตองรูเห็นยินยอมดวย ซึ่งเรียกวานิติกรรมฝายเดียว

และเอกชนไมอาจสละหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่งได 

 3. ความแตกตางในแงมาตรการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย 

 กฎหมายเอกชนมีมาตรการ ในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายโดย เอกชนจะบังคับ

ชําระหนี้หรือบังคับใหเปนไปตามกฎหมายดวยตนเองโดยพลการไมไดเอกชนไมมีอํานาจหนาที่จะ

บังคับดวยตน เอง การบังคับชําระหน้ีน้ันเอกชนจะตองยื่นฟองตอศาล โดยใหศาลมีคําพิพา กษา

บังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีแกตน  แตกฎหมายมหาชนมีมาตรการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย โดย 

หนวยงานหรือองคกรของรัฐ มีอํานาจบังคับใหเอกชนกระทําการตามคําสั่งตน และคําสั่งที่ออกมา
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น้ันกาํหนดใหเอกชนปฏิ บัติตาม หากเอกชนไมปฏิบัติตามหนาที่ตามที่กําหนดในคําสั่ง หนวยงาน

ของรัฐนั้นไมจําเปนตองนําคดีขึ้นสูศาล เพื่อขอใหศาลบังคับใหเอกชนปฏิบัติตามคําสั่งของตน

หนวยงานหรือองคกรของรัฐมีอํานาจตามกฎหมายที่จะใชกําลังทางกายภาพที่จะช้ํากําลังเขาบังคับ

ใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดโดยไมตองฟองรองตอศาล 

 4. ความแตกตา งที่ เกี่ยวกับรูปแบบแหงบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติของ

กฎหมายเอกชนนั้นบางที่จะบังคับและหลีกเลี่ยงไมได แตก็มีการยอมใหทําเปนอยางอ่ืนไดเสมอ 

หรือบางที่ก็เปนการตีความ หรือแปลความทีทาของบุคคลผูมีสิทธิ และหนาที่ตามกฎหมายคลายกับ

การแปลเจตนาบางประการ สวนบทบัญญัติของกฎหมายมหาชนโดยปกติแลวจะเปนการบังคับและ

จะหลีกเลี่ยงไมไดคือ ออกมาเปนรูปคําสั่งหรือขอหาม 

 5. ความแตกตางในแงการพิจารณาคดี ในทางคดีที่เกิดขึ้นมาน้ัน จะตองใชบทบัญญัติของ

กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอก ชนบังคับนั้นจะใชระบบการพิจารณาคดีที่แตกตางกัน คือ 

บทบัญญัติในกฎหมายเอกชนน้ัน โดยทั่วไปแลวจะเปนศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาพิพากษา ซึ่งเปน

กระบวนการพิจารณาในระบบกลาวหา สวนบทบัญญัติของกฎหมายมหาชนนั้น เปนคดีที่รัฐพิพาท

กับบุคคลอ่ืนเปนคูความแลว ในบางประเ ทศคดีเชนนี้จะตองเสนอใหศาลพิเศษพิจารณา เชน ศาล

ปกครอง ที่พิจารณาระหวางเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองกับบุคคลอ่ืนจะใชระบบไตสวนพิจารณา

คดี 

 6. ความแตกตางในเร่ืองนิติวิธีทางกฎหมาย  กฎหมายเอกชนมีนิติวิธีทางกฎหมาย โดยมี

วิธีคิดคือ คูกรณีนิติสัมพันธในกฎหมายเอก ชนจะมีเอกชนกับเอกชนเทาน้ันที่มีนิติสัมพันธกัน และ

จะตองดําเนินการของเอกชนที่มีวัตถุประสงคหลัก คือ การดําเนินการเพื่อประโยชนสวนตัว สวน

นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน มีวิธีคิด คือ คูกรณีในนิติสัมพันธในกฎหมายมหาชนน้ันจะตองมีรัฐ 

หนวยงานของรัฐเปนคูกรณี และรัฐ หรือหนวยงานของรัฐดังกลาวตองดําเนินการทุกอยางเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ คือ ดําเนินการเพื่อประโยชนสวนรวมและตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนใหเกิดดุลยภาพในสังคมนั้น 

 ดังน้ัน ความแตกตางระหวางหนี้ตามกฎหมายปกครองกับหนี้ตามกฎหมายแพงนั้น  เมื่อ

พิจารณาแลว จะพบความแตกตางดวยกันหลายประการดังที่ไดอธิบายมาแลวขางตน แตในบางกรณี

หนี้ตามกฎหมายปกครองก็ใชมาตรการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายเชนเดียวกับหนี้ตามกฎหมาย

แพง ซึ่งในที่น้ีก็คือ เร่ืองที่ผูเขียนไดทําการศึกษาวิจัยอยูในขณะน้ีคือ  หน้ีทางการเงินที่มีผลตอการ

บังคับท างปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายทั้งสี่ประเภท  สําหรับความแตกตางระหวาง

มาตรการบังคับชําระหนี้ระหวางกฎหมายปกครองกับกฎหมายแพงนั้น 


