
 

 

บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปน 

บุคคลลมละลาย 

 กอนที่จะไดอธิบายถึงมาตรการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย  จะได

อธิบายถึงมาตรการบังคับชําระหนี้ตามกฎหมายแพงที่เปนการบังคับทางแพงเสียกอน  ทั้งน้ี  เพื่อ

ประโยชนใ นการทําความเขาใจถึงมาตรการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย

ตอไป 

มาตรการบังคบัชําระหนีต้ามกฎหมายแพง 

 1. ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี  

 กฎหมายแพงหน้ีเปนความผูกพันระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ี  ดังน้ัน จึงตองมีบุคคลสองฝาย

โดยแตละฝายอาจเปนบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ได  แตถามีบุคคลคนเดียวทําความตกลงกับ

ตนเอง เชนน้ียอมไมกอใหเกิดหน้ี  และเมื่อเกิดมูลหน้ีขึ้นแลว  ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี  ไดแก  

เจาหน้ี  สวนลูกหน้ีมิไดอยูในฐานะที่จะบังคับชําระหน้ี  ทั้งน้ี จะเห็นไดจากบทบัญญัติแหงมาตรา 

194 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติรับรองสิทธิของเจาหน้ีไว  

 มาตรา 194 “ดวยอํานาจแหงมลูหน้ี  เจาหน้ียอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ีได  อน่ึง 

การชาํระหน้ีดวยงดเวนการอันอันหน่ึงกย็อมมไีด”  

 สวนหลกัในการพจิารณาวา ฝายใดอยูในฐานะเจาหน้ีหรือลูกหน้ีน้ั น ตองพิจารณาแยกไป

ตามบอเกดิแหงหน้ี  ยกตัวอยางเชน  กรณีที่มูลหน้ีเกิดจากสัญญา ตางตอบแทน  เชน สญัญาซือ้ขาย

สินคา กรณีน้ีตางฝายตางเปนเจาหน้ีและลูกหน้ีกัน   ผูขายอยูในฐานะเจาหน้ีที่จะไดรับชําระหน้ี  แต

ในทางกลับกันผูขายก็อยูในฐานะลูกหน้ีที่มีหนาที่ที่ จะตองสงมอบสินคา  กรณีทางฝายผูซื้อ  ผูซื้อก็

อยูในฐานะเจาหน้ีที่จะไดรับมอบสินคา  และตกอยูในฐานะลูกหน้ีที่มีหนาที่ที่จะชําระหน้ีคาซื้อ

สินคาน้ันเชนกัน   แตหากเปนสัญญาไมตางตอบแทน  เชน สัญญายืมใชคงรูป  กรณีน้ีฝายผูใหยืมอยู

ในฐานะเปนเจาหน้ีอีกฝายหน่ึงแตเพียงฝายเดียว หรือกรณีที่มูลหน้ีเกิดจากการกระทําละเมิด  กรณีน้ี 

ผูถูกกระทําละเมิดอยูในฐานะเจาหน้ีของอีกฝายแตเพียงฝายเดียว  หรือแมแตมูลหน้ีที่เกิดแต
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บทบัญญัติแหงกฎหมาย  เชน  มูลหน้ีคาภาษีอากร คางชําระ  กรณีน้ีฝายรัฐอยูในฐานะเจาหน้ีของ

บุคคลที่มีหนาที่ตองเสียภาษีตอรัฐ เปนตน 

 2. ผูถูกบังคับชําระหน้ี 

 ดังที่อธิบายมาแลวขางตน ตามกฎหมายแพง เมื่อเกิดมูลหน้ีขึ้นแลว  ผูมีอํานาจบังคับชําระ

หน้ี ไดแก เจาหน้ี ในทางกลับกัน ผูถูกบังคับชําระหน้ี ไดแก ลกูหน้ี น้ันเอง สถานะความเปนลกูหน้ี  

เกดิขึ้นพรอมกับเมือ่มีมลูหน้ีเกดิขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความผูกพันทางกฎหมายที่ฝายเจาหน้ีมีอํานาจที่จะ

บังคับฝายลูกหน้ีใหสงมอบทรัพยสิน กระทาํการ หรืองดเวนการอันใดอันหน่ึง  แตในบางคร้ังความ

เปนเจาหน้ีลูกหน้ีอาจยังไมมีในขณะที่กอใหเกิดหน้ีแตเกิดขึ้นในตอนหลังก็ ได เชน คํามั่นจะให

รางวัลแกผูกระทําการบางอยาง  หรือสัญญาเพื่อประโยชนแกบุคลภายนอก  ซึ่งยังไมไดกําหนดตัว

เจาหน้ีแนนอนในตอนแรก (โสภณ รัตนากร, 2545, หนา 41)   

 3. วิธีการบังคับชําระหน้ี 

 วิธีการบังคับชําระหน้ีที่เจาหน้ีจะนํามาบังคับใชแกลูกหน้ี ก็ตอเมื่อลกูหน้ีไมชําระหน้ีหรือ

ชําระหน้ีไมถูกตองครบถวนก็ตาม  เพราะหากลูกหน้ีชําระหน้ีใหถูกตองครบถวนตรงตามวัตถุแหง

หน้ี ตรงตามกาํหนดเวลา หน้ีก็ระงับ การพิจารณาวาเจาหน้ีมีสิทธิเรียกรองเมื่อใดน้ัน  เปนที่เขาใจวา  

เจาหน้ีมีสิทธิเรียกรองในมูลหน้ีอยูแลว  และตอง เปนหน้ีที่สมบูรณสามารถบังคับกันได  ไมใชหน้ี

ธรรมดา ทั้งเปนหน้ีที่ถึงกําหนดเวลาชําระแลว และลูกหน้ีละเลยไมชําระหน้ี เมื่อพิจารณาไดดังน้ี  จึง

จะถือวาเจาหน้ีมีสิทธิเรียกรองในมูลหน้ีน้ันแลว (โสภณ รัตนากร, 2545, หนา 117) 

 เมื่อเจาหน้ีมีสิทธิ ที่จะบังคับชํา ระหน้ีแลว จึงตองพิจารณา วา เจาหน้ีจะมีสิทธิที่จะบังคับ

ใหลูกหน้ีชําระหน้ีไดเพียงใด  มีสิทธิจะไดรับชดใชทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไมชําระ

หน้ีหรือชําระหน้ีไมถูกตองเพียงไรบาง  และเจาหน้ีจะมีสิทธิเหนือทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของ

ลูกหน้ีอยางใดบาง ซึ่งจะหลักเกณฑดังที่บัญญัติไวในบทบัญญัติทั่งไปของหน้ีในหมวด 2 อันวาดวย 

ผลแหงหน้ี เร่ิมดวยสวนที่ 1 กลาวถึงการไมชําระหนี้  ตามมาดวยสวนที่ 2 ถึงสวนที่  6 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  ซึ่งจะกลาวถึงสิทธิตาง  ๆ ของเจาหนี้ในการควบคุมติดตามเอาทรัพย สิน

ของลูกหนี้มาชําระหนี้  ไดแก การรับชวงสิทธิ  การใชสิทธิเรียกรองของลูกหน้ี  เพกิถอนการฉอฉล  

สิทธิยึดหนวงและบุริมสิทธิ  เปนบทบัญญัติต้ังแตมาตรา  203-289 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 

 วิธีการบังคับชําระหน้ีของเจาหน้ีน้ัน  สามารถกระทําไดโดยฟองขอใหศาลบั งคับให

ลูกหน้ีชําระหน้ี  โดยมวีิ ธีตาง  ๆ ในการบังคับชําระหนี้  5 วิธีดวยกัน  คือ การบังคับชําระหนี้โดย
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เฉพาะเจาะจง  การใหบุคคลภายนอกชําระหนี้  การถือเอาคําพิพากษาแทนเจตนาของลูกหนี้  การให

ลูกหน้ีเสียคาใชจายในการร้ือถอน  และการเรียกคาเสียหาย  ดังมาตรา  213 แหงประมว ลกฎหมาย

แพงและพาณิชยที่บัญญัติไววา 

 “ถาลูกหน้ีละเลยเสียไมชําระหน้ีของตน  เจาหน้ีจะรองขอตอศาลใหสั่งบังคับชําระหน้ีก็

ได เวนแตสภาพแหงหน้ีไมเปดชองใหทําเชนน้ันได 

 เมื่อสภาพแหงหน้ีไมเปดชองใหบังคับชําระหน้ีได  ถาวัตถุแหงหน้ีเปนอันใหกระทําการ

อันหน่ึงอันใด  เจาหน้ีจะรองขอตอศาลใหสั่งบังคับใหบุคคลภายนอกกระทําการอันน้ัน  โดยให

ลูกหน้ีเสียคาใชจายใหก็ได แตถาวัตถุแหงหน้ีเปนอันใหกระทํานิติกรรมอยางใดอยางหน่ึงไซร  ศาล

จะสั่งใหถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได 

 สวนหน้ีซึ่งมีวั ตถเุปนอันจะใหงดเวนการอันใด  เจาหน้ีจะเรียกรองใหร้ือถอนการที่ได

กระทําลงแลวน้ัน โดยใหลูกหน้ีเสียคาใชจาย และใหจัดการอันควรเพือ่กาลภายหนาดวยกไ็ด 

 อน่ึง บทบัญญัติวรรคทั้งหลายที่กลาวมากอนนี้  หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอา

คาเสียหายไม” 

 เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหเจาหน้ีเปนฝายชนะคดีแลว  อันมีผลใหเจาหน้ีกลายเปนเจาหน้ี

ตามคําพิพากษา  และลูกหน้ีเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาแลว  ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมยอมชําระ

หนี้ตามคําพิพากษา  เจาหน้ีก็จะตอง รองขอใหศาลมีคําสั่ งต้ังเจาหนาที่ดําเนินการบังคับคดีใหตาม

วิธีการกําหนดไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งศาลก็จะมีคําสั่งใหออกหมายบังคับคดีเพื่อต้ัง

เจาพนักงานบังคับคดีเปนผูดําเนินการบังคับชําระหนี้เอากับทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

แทนเจาหน้ีตามคําพิพากษาผูเปนโจทกตอไป 

 4. กําหนดอายุความและระยะการบังคับชําระหน้ี 

 กําหนดอายุความและระยะเวลาการบังคับชําระหนี้น้ัน  ตองพิจารณาตามบทบัญญัติของ

กฎหมายทั้งในสวนกฎหมายแพง และกฎหมายเฉพาะ  เชน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ลักษณะ 6 อายุความ หมวด 2 กําหนดอายคุวาม เชน มาตรา 193/31 “สิทธิเรียกรองของรัฐที่จะเรียก

เอกคาภาษีอากรใหมี กําหนดอายุความสิบป  สวนสิทธิเรียกรองของรัฐที่จะเรียกเอาหน้ีอยางอ่ืนให

บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้” มาตรา 193/32 “สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาล

ที่ถึงที่สุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความใหมีกําหนดอายุความสิบป  ทั้งน้ี  ไมวาสิทธิ

เรียกรองเ ดิมจะมีกําหนดอายุความเทาใด ” หรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ภาค 4 

วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  ในกรณีที่เปนระยะเวลาการ

บังคับชําระหนี้  ในหนี้ตามคําพิพากษา  ตามมาตรา  271 “ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี
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(ลูกหน้ีตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน  คูความ

หรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ  (เจาหนี้ตามคําพิพากษา ) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษา

หรือคําสั่งน้ันภายในสิบปนับแตวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน” หรือตามประมวลรัษฎากร 

มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครอง ที่กําหนดใหชําระเงินตามกฎหมาย

ปกครอง  

 1. มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครอง ท่ีกําหนด ใหชาํระเงินตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 กรณีคําสั่งทางปกครองทาง การเงินตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 มี 3 กรณีดวยกัน ดังน้ี  

  1) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

  2) คาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอ ปของ

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

   3) คาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา  58(2) แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

  กรณีของคาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอั ตรารอยละยี่สิบหาตอปของ

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

และคาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา  58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากไมชําระใหถูกตองครบถวน  สามารถใชมาตรการบังคับ

ทางปกครอง ตามมาตรา 57 ได ผูเขยีนจึงขออธิบายเฉพาะมาตรา 57 เทาน้ัน เน่ืองจากเปนหลักการที่

นํามาใชกับคําสั่งทางปกครองทางการเงินอ่ืนดวย 

  1.1 ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี  

  โดยหลกั ผูมีอํานาจในการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไป ตาม

คําสั่ง ไดแก  เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง  ทั้งน้ี ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แตในหัวขอน้ี  จะเปนการศึกษาถึงผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี

โดยแยกตามกรณีของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน   
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  มาตรา 57 “คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลว ไมมีการ

ชําระโดยถูกตองครบถวน  ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาทีกําหนดแต

ตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง

โดยยดึหรืออายดัทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาด เพื่อชําระเงินใหครบถวน 

  วิธีการยึด  อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่

กาํหนดในกฎกระทรวง” 

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 57 วรรคสอง ได

กําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ไวดังน้ี 

  ขอ 1 การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และขายทอด ตลาด

ทรัพยสินของผูอยูใตบังคับของคําสั่งทางปกครอง ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ดังตอไปน้ี 

  1) ปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี  ปลดักระทรวง  หรือปลดัทบวง  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง

ปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  

หรือสํานักงานปลัดทบวง แลวแตกรณี 

  2) อธบิดีหรือหัวหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกรม  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง

เปนเจาหนาที่ในสังกัดของกรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี 

  3) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของราชการสวน

ภูมิภาคในจังหวัด 

  4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง

ปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ แลวแตกรณี 

  5) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หรือปลัดเมืองพัทย า ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร  

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเมอืงพทัยา แลวแตกรณี 

  6) ผูบริหารหรือคณะผูบริหารทองถิ่นนอกจาก 5) โดยความเห็นชอบของผูวาราชการ

จังหวัดในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น 

  7) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชน  ซึ่งมี

อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
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  8) เจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม 1) 2) 3) 4) 5) 6) หรือ 7) แลวแตกรณี  ในกรณีที่ผูทําคําสั่ง

ทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับแตงต้ังหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดังกลาว 

  ขอ 2 ในกรณีที่เจาหนาที่ ผูมีอํานาจตามขอ 1 เปนผูทําคําสั่งทางปกครอง  ใหเจาหนาที่

ดังกลาวแลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูอยูในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครอง 

  ขอ 3 ความในขอ 1 และขอ 2 มิใหใชบังคับกับกรณีที่กฎหมายใดกําหนดเร่ืองผูมี

อํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดไวโดยเฉพาะ 

  จากบทบัญญัติตาม มาตรา 57 และกฎกระทรวง  ฉบับที่ 9 ดังกลาว  ผูมีอํานาจบังคับ

ชาํระหน้ี  กรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด น้ันเอง 

  ปจจุบันหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานจะมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อออกคําสั่งทาง

ปกครองเพื่อเรียกใหชําระเงิน ดังน้ัน หนวยงานของรัฐตาง  ๆ จึงมีกรณีที่ตองใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งเรียกใหชําระเงิน  เมื่อไมมีหลักเกณฑกลางที่กําหนด

รายละเอียดในทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรา 57 

หนวยงานของรัฐแตละแหงจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการวิธีการยึด อายดั และขายทอตดลาดทรัพยสิน

สําหรับหนวยงานตนตามแนวความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ซึ่งขณะน้ี

มีหนวยงานที่ไดออกระเบียบดังกลาวแลว  ไดแก  กรมที่ดิน (ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการยึดหรือ

อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราช การทางปกครอง

ฯ) กระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ระเบียบสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ วาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสินตามมาตรา  57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ) กรมสรรพากร 

(ระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครอง พ.ศ.2551) และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยการ

ยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.

2535 พ.ศ.2551) 

  1.2 ผูถูกบังคับชําระหน้ี  
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  บุคคลผูถูกบังคับชําระหน้ี  ไดแก ประชาชนที่มีความผูกพันตองปฏิบัติตามคําสั่งทา ง

ปกครอง  สวนกรณีที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  โดยหลักตามมาตรา  55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ  บัญญัติวา  “การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมี

กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ” ดังน้ัน การบังคับทางปกครองใชกับเจาหนาที่ได  หากมีกฎหมาย

กาํหนดไว ตัวอยางเชน เจาหนาที่ที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกหรือหนวยงานของรัฐ และไดรับ

คําสั่งเรียกตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  

  มาตรา 12 “ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใช

ใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจาหนาที่ผู

นั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่

เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินดังกลาวภายในกําหนด”  

  ถือวาคําสั่งตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติน้ี กําหนดการบังคับทางปกครองไวเปน

อยางอ่ืนจึงนํามาใชบังคับกับเจาหนาที่ได  โดยถือเปนคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่

กาํหนดใหชาํระเงนิ ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

  สรุปไดวา ผูถูกบังคับชําระหนี้ตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินตามมาตรา 

57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เปนไดทั้งประชาชนทั่วไป  และ

เจาหนาที่ของรัฐ 

  1.3 วิธีการบังคับชําระหน้ี 

  ในกรณีที่เจาหนาที่ออกคําสั่งใหผูรับคําสั่งทางปกครองชําระเงิ น เมื่อถึงกําหนดการ

ชําระเงินแลว ผูรับคําสั่งทางปกครองไมชําระหรือชําระไมถูกตองหรือไมครบถวน  เจาหนาที่จะตอง

ปฏิบัติตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  คือ เจาหนาที่ตองมี

หนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอย กวาเจ็ดวัน  ถาไมมีการปฏิบัติ

ตามคําเตือน  มาตรา 57 กําหนดใหอํานาจเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับโดยการยึด อายัด  และขาย

ทอดตลาดทรัพยสินเพื่อนําเงินมาชําระใหครบถวนได  โดยวิธกีารยดึ อายดัและขายทอดตลาด

ทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึด

หรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น  ในการบังคับการให

เปนไปตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  เจาหนาที่ ดังกลาวตองนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ ง มา

บังคับใช ดังน้ี จะเห็นไดวา  มาตรการบังคับทางปกครอง เปนเคร่ืองมือที่ฝายปกครองสามารถนํามา
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บังคับใช  โดยมีอํานาจบังคับการกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองไดเองตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ โดยไมตองผานกระบวนการทางศาลกอน  

  สวนเงือ่นไขของนํามาตรการบังคับทางปกครองมาใช มีหลักการสําคัญหลายประการ  

เชน คําสั่งทางปกครองที่เปนฐานของการบังคับทางปกครอง จะตองเปนคําสั่งทางปกครองที่จําตอง

มีการบังคับทางปกครอง คําสั่งทางปกครองจะตองมีผลในทางกฎหมาย  โดยตองนําหลักกฎหมายที่

เกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอ งมาใชดวย  เชน หลักการฟงความสองฝาย  หลักการใหเหตุผล  และการ

ฟองคดีโตแยงคําสั่งทางปกครองซึ่งเปนการฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวย

กฎหมาย  เปนตน  และตองมีการแจงคําสั่งทางปกครองแกบุคคลผูอยูภายใตบังคับของคําสั่งตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ก ฎหมายบัญญัติ  เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและ

วิธีการตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  กลาวคือ ตองมีหนังสือ

เตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  ดังน้ัน  จึงตองปรากฏวา  

กอนจะนํามาตรการบัง คับทางปกครองมาใชบังคับ  ตองถึงกําหนดระยะเวลาชําระเงินตามที่ระบุไว

ในคําสั่งทางปกครองเสียกอน และจะตองไมมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไวกอน  ไม

วาจะเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองมีผลเปนการทุเลาการ

บังคับ หรือกรณีที่กฎหมาย กําหนดใหองคกรฝายปกครองหรือองคการตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยสั่ง

การใหทุเลาการบังคับ 

  คณะกรรมการวิธี ปฏิบัติ ราชการทางปกครองไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีการยึด การ

อายดัและการขายทอดตลาดทรัพยสนิไววา  เมื่อมาตรา 57 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกค รองฯ  ไดบัญญัติใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชเฉพาะการ

ปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการยึดหรือการอายัดหรือการขายทอดตลาดทรัพยสิน  สวนเจาหนาที่ผูมีอํานาจ

ออกคําสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินไดกําหนดไวโดยเฉพาะแลวตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

บทบัญญัติน้ีจึงหมายถึงในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามคําสั่งยึด หรืออายัดหรือขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน  ตองนําวิธีการที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ซึ่งไดแก  

บทบัญญัติตาง  ๆ ในหมวด 2 วิธียึดทรัพย  อายัดทรัพย  และการจายเงิน  แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงเปนหลักในการนํามาปรับใชกับการปฏิบัติการตามคําสั่ งดังกลาว  เชน การยึด

เอกสารและสังหาริมทรัพยใหจัดทําโดยนําเอกสารหรือทรัพยสินน้ันมาฝากไว ณ สถานที่ใดหรือแก

บุคคลใด หรือมอบไวในความอารักขาของลูกหนี้ ตามมาตรา 303 หรือการยึดอสังหาริมทรัพยก็ตอง

ดําเนินการตามมาตรา 304 แตไมอาจนําบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจพิเศษของเจาพนักงานบังคับคดีมา
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ใชปฏิบัติได เพราะเจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามคําสั่งเปนผูดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางป กครอง พ.ศ.2539 มิใชเปนเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการใช

มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพยสิน และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินตาม

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 (เร่ืองเสร็จที่ 94-95/2549)) 

  ดังน้ัน เมื่อถึงกําหนดชําระเงินระยะเวลาชําระเงินตามที่ระบุไวในคําสั่งทางปกครอง  

และไมมีการทุเลาการบังคับ  ฝายปกครองจะตองดําเนินการยึดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย  

โดยสังหาริมทรัพยของผูถูกบังคับชําระหนี้อาจตกอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืนก็ได  หรือใน

กรณีที่สังหาริมทรัพยที่มีทะเบียนหรืออสังหาริมทรัพย  เมื่อมีการยึดแลว จะตองมีการจดแจงลงใน

ทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ หรือการอายัดสิทธิเรียกรองที่ผูถูกบังคับชําระหน้ีมีตอบุคคลภายนอก  ไม

วาจะเปนสิทธิเรี ยกรองที่เปนตัวเงิน  หรือสิทธิเรียกรองใหสงมอบทรัพยสิน  ไมใหบุคคลภายนอก

โอนทรัพยสินหรือชําระหน้ีใหแกผูที่จะตกอยูภายใตมาตรการบังคับทางปกครอง  แตใหชําระเงิน

หรือสงมอบทรัพยสินใหแกเจาหนาที่ผูอายัดสิทธิเรียกรอง  เมื่อไดมีการยึด อายัด ทรัพยสินแล ว

จะตองมีการนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหน้ีเงินตามที่กําหนดไวในคําสั่งทาง

ปกครอง  โดยตองกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประมูลทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด  ทั้งน้ี  เน่ืองจาก

มาตรการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินเปนการกระทําทางปกครองที่กระทบสิทธิ ของ

บุคคลอยางรุ นแรง การที่องคกรฝายปกครองจะพิจารณาใชมาตรการยึดหรืออายัด และขายทอตด

ลาดทรัพยสินจึงตองคํานึงถึงหลักความจําเปน  โดยองคกรฝายปกครองจะดําเนินการยึดหรืออายัด  

และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูที่ถูกบังคับชําระหน้ีมากกวาจํานวนหน้ีที่กําหนดไวในคําสั่งทาง

ปกครองไมได  แตจะตองดําเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูน้ันเพียงเทาที่

จําเปนในการบังคับชําระหน้ีไดเทาน้ัน  หรือจะเลือกยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกบังคับชําระหน้ี

ที่มูลคามากกวาจํานวนหน้ีเปนจํานวนมากแทนการเลือกยึดหรืออายัดทรัพยสินอ่ืนที่มูลคาใกลเคียง

กับจํานวนหน้ีไมได และหากปรากฏวา ผูถูกบังคับชําระหน้ียินยอมชําระหน้ีภายหลังที่ฝายปกครอง

ไดดําเนินการยดึหรืออายดัไวแลว ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ีจะตองหยุดดําเนินการดังกลาว และถอน

การยดึหรืออายดัทนัท ี

  นอกจากน้ี ในการยึด การอายัดและการขายทอตดลาดทรัพยสินจะต องมีคาใชจายตาง  

ๆ ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไดเคยวินิจฉัยไววา  หากหนวยงานของรัฐมี

คาใชจายที่เกิดจากการยึด  การอายัด  และการขายทอตดลาดทรัพยสิน หนวยงานของรัฐก็สามารถ

เรียกเก็บคาฤชาธรรมเนียมไดในอัตราเดียวกับที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
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แพงตามตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตาราง 5 คาธรรมเนียมเจาพนักงาน

บังคับคดี (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใช

มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เร่ืองเสร็จที่ 719/2546)) 

  มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 กาํหนดให เจาหนาที่

ไมอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองได  หากมีการทุเลาการบังคับทางปกครองโดยเจาหนาที่ผูทํา

คําสั่งน้ันเอง  ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุ ทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่ง

ทางปกครองดั งกลาว  ซึ่งหมายถึงองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ  โดยอาจเปนศาลยุติธรรมหรือศาล

ปกครองซึ่งมีเขตอํานาจเหนือคดีที่เกี่ยวของกับคําสั่งทางปกครองนั้น  เมื่อองคกรที่เกี่ยวของมีคําสั่ง

ใหทุเลาการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองใดแลว  เจาหนาที่ฝายปกครองจะ

ดําเนินกา รบังคับทางปกครองมิได  เหตุผลเนื่องมาจากวัตถุประสงคของการทุเลาการบังคับก็เพื่อ

ชะลอหรือระงับการบังคับตามคําสั่งไวกอนเปนการชั่วคราวในระหวางพิจารณาอุทธรณของฝาย

ปกครองหรือการพิจารณาของศาล ทั้งน้ี เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกผูอยูในบังคับของคําสั่ง  เพราะ

หากหนวยงานของรัฐไดใชมาตรการบังคับทางปกครองไปแลว  แตตอมาปรากฏวา  คําสั่งทาง

ปกครองนั้น ไมชอบดวยกฎหมายและมีการเพิกถอนคําสั่ง ก็จะตองมีการเยียวยาแกไขความเสียหาย

ที่เกิดจากการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได

เคยวินจิฉยัในประเด็นน้ีไว สรุปไดวา เมื่อศาลปกครองไดมีคําสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตาม

คําสั่งทางปกครองแลว คําสั่งดังกลาวยอมมีผลผูกพันคูกรณี  เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาคําขอทุเลา

การบังคับตามคําสั่งทางปกครองจะตองพิจารณาใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับคําสั่งทาง

ปกครอง ดวย  เชน  หากเจาหนาที่เคยมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  แตศาล

ปกครองมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  เจาหนาที่จะตองดําเนินการเพิกถอน

คําสั่งที่ขัดแยงกับคําสั่งทางปกครองตอไป (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

เร่ือง การทุเลาการบังคับตามคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 กรณีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เร่ืองเสร็จที่ 459/2549) 

และบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง การมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง

ทางปกครอง (เร่ืองเสร็จที่ 211/2549)) 

  1.4 ระยะเวลาการบังคับชําระหน้ี 

  กอนที่เจาหนาที่ฝายปกครองจะออกคําสั่งบังคับการหรือการใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองได  ตองปรากฏวาผูรับคําสั่งฝาฝนหรือปฏิเสธคําสั่งที่เปนฐานแหงการบังคับการกอน  ซึ่ง

จะตองปรากฏวาเจาหนาที่ ฝายปกครองไดใชสิทธิเรียกรองตามคําสั่งเปนฐานแหงการบังคับการ
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ภายในอายุความ  หากปรากฏวาเจาหนาที่ฝายปกครองออกคําสั่งเมื่อลวงพนกําหนดอายุความแลว  

คําสั่งนั้นยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและเจาหนาที่ฝายปกครองไมอาจใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองได 

  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดเคยวินิจฉัยในประเด็นทํานองเดียวกัน

น้ีไว  สรุปไดวา  การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 หากไดกระทําเมื่อลวงพนกําหนด

อายุความในการใชสิทธิ เรียกรอง คือ สิบปนับแตวันกระทําละเมิด (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง เร่ือง  ออกคําสั่งใหพนักงานองคการตลาดเพื่อเกษตรกรชดใชคาสินไหม

ทดแทน(เร่ืองเสร็จที่ 352/2547)) หรือการออกคําสั่งของนายทะเบียนเรียกใหเจาของรถหรือบริษัท

จายเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก

รถ พ.ศ.2535 หากไดกระทําเมื่อลวงพนกําหนดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง  คือ สิบปนับแต

วันที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายไป  ทั้งสองกรณี  ถือวาเปนคําสั่งที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  และหนวยงานของรัฐไมอาจออกคํา สั่งจากการกระทําทางปกครองของรัฐที่ขาด

อายคุวามแลวได  เน่ืองจาก ขัดตอหลักการที่วากระทําทางปกคร องตองชอบดวยกฎหมาย  ทั้งน้ี  

เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองยกอางเหตุดังกลาวขึ้นพิจารณาโดยไมตองใหคูกรณียกเหตุดังกลาวขึ้น

กลาวอางหรือโต แยงกอนแตอยางใด (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง 

(เร่ืองเสร็จที่ 494/2545) และบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง วิธีการยึด  

การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539 (เร่ืองเสร็จที่ 655/2546))   

  ปญหาวาระยะเวลาในการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับชําระหนี้ ซึ่งตองกระทําภายใน

สิบป จะหมายถึงตองดําเนินการอะไรบางนั้น หากพิจารณาเทียบเคียงกับการบังคับคดีแพ งแลวไดมี

คําพิพากษาศาลฎีกาที่  4728/2543 และคําพิพาก ษาศาลฎีกาที่  5709/2537 วินิจฉัยวา  การดําเนินการ

บังคับคดีตามมาตรา  271 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  โจทกซึ่งเปนเจาหน้ีตามคํา

พิพากษาตองดําเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนใหครบถวนภายในระยะเวลาการบังคับคดี  นับแตวนั

มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง กลาวคือ ตองรองขอใหศาลชั้นตนออกหมายบังคับคดี แถลงตอเจาพนักงาน

บังคับคดีขอใหยึดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา และหากมีลูกหน้ีหลายคนตองระบุวายึด

ทรัพยสนิของลกูหน้ีคนใดดวย หากไดดําเนินการดังกลาวครบถวนภายในสบิป ก็ถือวาไดรองขอให



60 
 

 

มีการบังคับคดีแลว  แมเจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการบังคับคดีเมื่อใด ก็เปนวิธีปฏิบัติของเจา

พนักงานบังคับทั้งสิ้น 

  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดวินิจฉัยในประเด็นนี้ไว

วา การที่หนวยงานของรัฐตองดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเสร็จสิ้นภายในสิบปนับ

แตวันที่หนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหชดใชเงิน  หมายถึง หนวยงานของรัฐตองดําเนินการใช

มาตรการบังคับทางปกครองในทุกขั้นตอนต้ังแตการยึดหรือายัดตลอดจนการขายทอดตลาด

ทรัพยสินเพื่อชําระเงินใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิบป  หากไมสามารถดําเนินการใชมาตรการ

บังคับทางปกครองใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาวไดก็จะตองยุติเร่ืองโดยไมตองใหคูกรณียก

เหตุดังกลาวขึ้นอางหรือโตแยงกอนแตอยางใด(บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

เร่ือง ระยะเวลาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยการยึดหรืออายัด  และการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน  เพื่อบังคับตามคําสั่งเรียกใหชําระเงิน ตาม มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เร่ืองเสร็จที่ 267/2549)) 

  ดังน้ี จะเห็นไดวา  แนวคําพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของคณะกรรมการวิธี

ปฏิบัติราชการทา งปกครองวินิจฉัยไวแตกตางกัน  อาจพิจารณาไดดังน้ี  เนื่องจากการบังคับทาง

ปกครองเจาหนาที่ฝายปกครองจะตองดําเนินการในลักษณะเดียวกับเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาและ

เจาพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีแพงจึงตองดําเนินการบังคับทางปกครองใหแลวเสร็จทุก

ขัน้ตอนดวยตนเองกอนครบระยะเวลาการบังคับทางปกครอง สวนการบังคับคดีแพงนั้น มาตรา 271 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  กาํหนดใหเจาหน้ีตาม คําพิพากษาจะตองรองขอใหมี

การบังคับคดีภายในระยะเวลาสิบป นับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเทาน้ันก็เพียงพอแลว  โดยการ

ดําเนินการบังคับคดี เปนอํานาจของเจาพนักงานบังคับคดีที่จะดําเนินการเอง  ดังน้ัน การปฏิบัติการ

ในการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี  เชน การปฏิบติัการยึด การอายัด หรือการขายทอดตลาด

ทรัพยสินจึงสามารถกระทําไดแมพนระยะเวลาสิบปแลว (ปกรณ ยิ่งวรการ, 2552, หนา 53-56) 

 2. มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 

12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  

 คําสั่งทางปกครองทางการเงินอีกประเภทหนึ่ง  คือ คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตาม

มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ าหนาที่ พ.ศ.2539 ซึ่งบัญญัติวา  “ใน

กรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนหนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 

หรือในกรณีที่ เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจาหนาที่ผูน้ันกระทําละเมิดตอ
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หนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออก

คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินดังกลาวภายในกําหนด” 

 2.1 ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี  

 ในกรณีที่ปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ  อยาง

รายแรง หนวยงานของรัฐจะตอง เรียกใหเจาหนาที่ผูเกี่ ยวของชดใชคาสินไหมทดแทน  ทีห่นวยงาน

ของรัฐไดจายแกผูเสียหายไปแลว  (กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลอ่ืน ) หรือเรียกให

ชดใชคาสินไหมทดแทน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐ (กรณีเจาหนาที่  ของรัฐกระทํา

ละเมดิตอหนวยงานของรัฐ) มี 2 วิธี คือ การใชมาตรการบังคับทางปกครองและ การฟองคดีตอศาล 

 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐและหรือกระทรวงการคลัง (แลวแตกรณี ) เห็นวา เจาหนาที่

ผูกระทําละเมิดพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดโดย  จงใจหรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรง  หนวยงานของรัฐอาจมีคํา สั่งใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  ชําระเงินแกทาง

ราชการเพื่อชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นได คําสั่งดังกลาวจึงเปน  “คําสั่งทางปกครอง ที่กํา หนดใหมี

การชําระเงิน ” ตามมาตรา 57แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังน้ัน 

หากถึงกําหนดชําระเงินแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะตอง  มหีนังสอืเตือนให

ผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 7 วัน ถาไมมีการปฏิบัติ ตามคําเตือน  

เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่  ผูน้ันและขาย

ทอดตลาดเพื่อชําระเงิ นใหครบถวน สวนวิธกีารยดึ  การอายัดและการขายทอดตลาด ทรัพยสินตอง

เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  สวนผูมีอํานาจสั่งยึด อายัดหรือ ขายทอดตลาด

น้ันไดแกผูที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

 ดังน้ัน ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี กรณีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา  12 แหง

พระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.2539 หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด  

และขายทอดตลาด  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระรา ชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

 2.2 ผูถูกบังคับชําระหน้ี 

 ผูถูกบังคับชําระหน้ี  คือ เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําละเมิดและหนวยงานของรัฐมีคําสั่ง

เรียกใหชําระเงิน 

 เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  คือผูใด ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2549 หนวยงานของรัฐ จะตองรับผิดใน
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การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  ซึ่งมาตรา 4 แหงกฎหมายดังกลาว นิยาม คําวา 

“เจาหนาที่” วาหมายถึง “ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวา  จะเปนการ

แตงต้ังใ นฐานะเปนกรรมการ หรือฐานะอ่ืนใด ” และนิยามคําวา  “หนวยงานของรัฐ ” วาหมายถึง 

“กระทรวง ทบวง กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนมีฐานะเปนกรม ราชการสวน ภูมิภาค

ราชการ สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และ ให

หมายรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหหนวยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติ  น้ีดวย ” ดังน้ัน บุคคลทุกประเภทที่ทํางานใหแกหนวยงานรัฐ  ไมวาจะเปน

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลที่กฎหมายกําหนด ให

เปนเจาหน าที่ เชน บุคคลที่ตอง  ชวยเหลือเจาหนาที่ตามกฎหมายตาง  ๆ เปนตน ลวนแลวแตเปน

เจาหนาที่ ของรัฐภายใตบังคับแหง กฎหมายน้ีทั้งสิ้น  

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เคยใหความเห็นในเร่ืองดังกลาวไววา กรณี ลูกจาง

เปนคร้ังคราวเฉพาะงานนั้น  ตองพิจารณาวา ลูกจางนั้นมีความสัมพันธกับหนวยงานอยางไร  ถามี

ความสัมพันธในลักษณะการใชอํานาจบังคับบั ญชาก็ถือเปนลูกจางตามนัยมาตรา 4 แหงกฎหมายน้ี  

แตถาเปนความสัมพันธตามสัญญาจางแรงงาน  ลูกจางนั้นก็มิใชลูกจางตามกฎหมายนี้  อยางไรก็ดี  

หากหนวยงานใดเปนหนวยงานของรั ฐตามมาตรา 4 แหงกฎหมายน้ีแลว  ผูปฏิบัติงานในหน วยงาน

ของรัฐแหงน้ัน ไมวาจะเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน  ฯลฯ ยอมเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ตามกฎหมายนี้ดวย  สําหรับกรณีหนวยงานของรัฐทําสัญญาจางเอกชนทําหนาที่บางอยางแทน

หนวยงาน ของรัฐ เชน  กรณีการไฟฟาสวนภูมิ ภาค (กฟภ.) ทําสัญญาต้ังองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต .) หรือประชาชนเพื่อทําหนาที่เก็บ  คาไฟฟาแทน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ .) น้ัน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ ) เห็นวาเปนการจางทําของตามประมวล กฎหมายแพงและ

พาณิชย องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และประชาชนผูไดรับแตงต้ังใหทําหนาที่ดังกล าวจึงมิใช

เจาหนาที่ตาม มาตรา 4 แหงกฎหมายน้ี  

 2.3 วิธีการบังคับชําระหนี้ 

 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ได

กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชํา ระเงนิ

ภายในกาํหนด  ซึ่งหากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระ เงนิถกูตองครบถวนภายในกาํหนด  หน้ีก็เปน

อันระงับ 
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 หาก เมื่อถึงกําหนดแลว เจาหนาที่ ไมชําระเงินใหถูกตองครบถวน  หนวยงานของรัฐมี

แนวทางดําเนินการ 2 วิธี เพื่อใหไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน กลาวคือ การใชมาตรการบังคับทาง

ปกครอง และการฟองคดีตอศาล 

 กรณแีรก  หากหนวยงานของรัฐประสงคจะใชมาตรการบังคับทางปกครอง  หนวยงาน

ของรัฐจะตองมีหนังสือเตือนใหชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  หาก

เจาหนาที่ดังกลาวไม ปฏิบัติตามคําเตือน  หนวยงานของรัฐอาจใชมาตรกา รบังคับทางปกครองตาม

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยการยึดหรือการอายัด 

และขายทอดตลาดทรัพยสินของเจาหนาที่ผูน้ันเพื่อชําระเงินใหครบถวน  

 ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยกรณีการใชมาต รการบังคับทางปกครองกับคําสั่งเรียกให

เจาหนาที่ชดใชเงินคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ.2539 ไวสรุปไดวา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน

แลว บทบัญญัติตามความในกฎหมายดังกลาวเปนบทบัญญัติซึ่งวางหลักในกรณีที่เจาหนาที่กระทํา

ละเมดิตอหนวยงานของรัฐ โดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

พ.ศ.2539 กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงิน

ภายในเวลาทีก่าํหนดได  ซึ่งมีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะตามขอยกเวนของมาตรา 55 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังน้ัน ในกรณีที่เจาหนาที่ไมชําระเงินตาม

คําสั่ง หนวยงานของรัฐจึงอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองตามสวนที่ 8 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดเปนกรณีเฉพาะ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที ่113/2545) 

 กรณีที่สอง  การใชสิทธิฟองคดีตอศาล  ซึ่งเขตอํานาจศาลที่ รับฟองคดีที่เจาหนาที่กระทํา

ละเมิดในกรณีมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มี

ประเด็นที่เคยเปนที่ถกเถียงกัน มาก โดยระยะแรกเห็นวาการกระทําละเมิดดังกลาว  จะตองฟองคดี

ตอศาลยุติธรรม  แตในระยะตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดมีคํา

วินิจฉัยที่ 20/2545 และคําวินิจฉัยที่ 14/2546 สรุปไดความวา  คดีที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรัฐ  ซึ่งการกระทํานั้นเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายในการ ปฏิบัติหนาที่  และ

หนวยงานของรัฐฟองเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน  คือเปนคดีละเมิดอันเกิดจาการใ ช

อํานาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา 9 

วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง พ.ศ.2542 คดี
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ลักษณะน้ีจึงอยูในอํานาจศาลปกครอง  แตเมื่อหนวยงานดําเนินการฟองคดีตอศาลปกครอง  ศาล

ปกครองไดมีคําสั่งที่ 113/2545 และคําสั่งทางปกครองที่  2546 สรุปไดความวา  การที่หนวยงานของ

รัฐมีคําสั่งตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 เรียกให

เจาหนาที่ท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน  แตเจาหนาที่ไมปฏิบัติต าม

คําสั่ ง ผูฟองคดียอมมีอํานาจบังคับชําระหน้ีเงินดวยตนเอง  โดยใชมาตรการบังคับทางปกครอง  

ตามทีก่าํหนดไวในสวนที ่ 8 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยยึด

หรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีทั้งสามและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนตามมาตร า 

57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กรณีจึงถือไดวาการแกไขหรือ

บรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีไมจําตองมีคําบังคับตามที่กําหนไวในมาตรา 72 

แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ผูฟองคดีจึงมิใช ผูมี

สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังน้ัน  หนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 จึงไมสามารถนําคดีฟองตอศาล

ปกค รองได  แตตองใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 บังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นเอง 

 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 755/2547 วางหลกัวา  เมื่อมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใหอํานาจแกผูฟองซึ่ งเปนหนวยงานของรัฐเพื่อเปนการแกไขหรือ

บรรเทาความเดือนรอน หรือเสียหายของผูฟองคดีไวแลว ผูฟองคดีจึงตองดําเนินการตามที่กฎหมาย

บัญญัติใหครบถวนเสียหาย หากไมไดผลหรือขัดของประการใดจึงนําคดีมาฟองตอศาล เพื่อใหศาล

มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีใชเงินดังกลาว การที่ผูฟองคดีกลาวอางเร่ืองวิธีการยึดหรือการอายัดทรัพยสิน 

และขายทอตดลาดตามมาตรา 57 ยังไมมีวิธีการปฏิบัติทีชัดเจนจึงฟงไมขึ้น  ดังน้ัน เมื่อการบรรเทา

ความเดือนรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีไมจําเปนตองใหศาลมีคําบังคับตามมาตรา 72 แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิ

ฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  

 ดังน้ัน  ตามแนวคําสั่งทางปกครองที่ 755/2547 จึงตองดูขอเท็จจริงเปนกรณี  ๆ ไปวา 

หนวยงานของรัฐใชมาตรการบังคับทางปกครองแลว แตยังไมสามารถยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสินได จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

 2.4 ระยะเวลาการบังคับชําระหนี้ 
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 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอ ง (เร่ืองเสร็จที่ 494/2545) และ

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง  เร่ือง  วิธีการยึด  การอายัด  และการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (เร่ืองเสร็จที่ 

655/2546) สรุปไดวา  การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 หากไดกระทําเมื่อลวงพนกําหนด

อายุความในการใชสิทธิเรียกรอง  คือ สิบปนับแตวันกระทําละเมิด (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง เร่ือง  ออกคําสั่งใหพนักงานองคการตลาดเพื่อ เกษตรกรชดใชคาสินไหม

ทดแทน(เร่ืองเสร็จที่ 352/2547)) หรือการออกคําสั่งของนายทะเบียนเรียกใหเจาของรถหรือบริษัท

จายเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก

รถ พ.ศ.2535 หากไดกระทําเมื่อลวงพนกําหนดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง  คือ สิบปนับแต

วันที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายไป  ทั้งสองกรณี  ถือวาเปนคําสั่งที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  และหนวยงานของรัฐไมอาจออกคําสั่งจากการกระทําทางปกครองของรัฐที่ขาด

อายคุวามแลวได  เนื่องจากขัดตอหลักการที่วากระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย  ทั้งน้ี  

เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองยกอางเหตุดังกลาวขึ้นพิจารณาโดยไมตองใหคูกรณียกเหตุดังกลาวขึ้น

กลาวอางหรือโตแยงกอนแตอยางใด 

 แตหากหนวยงานของรัฐเห็นวาการใชมาตรการบังคับทางปกครองดั งกลาวมีขอขัดของ

ประการใด ๆ หนวยงานของรัฐอาจฟองคดีตอศาลภายในกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หัวหนา

หนวยงานของรัฐแหงน้ันรูถึงการกระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูตองรับผิดตามมาตรา 10 วรรค

สอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ได  (มาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  วรรคหน่ึง  ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิด

ตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูน้ันอยูในสังกัดหรือไม  ถาเปนการกระทําใน

การปฏิบัติหนาที่  การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช

บังคับโดยอนุโลม  แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย วรรคสอง สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการ

ตามวรรคหน่ึง  ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรั ฐรูถึงการละเมิดและรูตัว

เจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูน้ันไม

ตองรับผิด  แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด  ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนน้ันมกีาํหนดอายคุวามหน่ึงปนบัวันทีห่นวยงานของรัฐ มีคําสั่งตามความเห็นของ
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กระทรวงการคลัง ) (บันทึก  เร่ือง  แนวทาง ปฏิบัติ ในการบังคับใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน  (กรณีเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐได

รองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข) (เร่ืองเสร็จที่ 2542) และบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  เร่ือง หารือเร่ืองอายุความและแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 (เร่ืองเสร็จที่ 

434/2544)) 

มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครองใหชําระเงินในตางประเทศ 

 1. ระบบกฎหมายเยอรมัน 

 แนวคดิทัว่ไป ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองอันเปนพื้นฐานของการ

บังคับนั้นเปนเงื่อนไขความชอบดวยกฎหมายของมาตรการในการบังคับหรือไมน้ัน  แยกพิจารณา

ไดดังน้ี  

 ถาคําสั่งทางปกครองอันเปนพื้นฐานของการบังคับมีผลบังคับ  (Bestandskraftig) แลวใน

กรณีน้ีสิทธิในการคัดคานเพื่อโตแยงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองอันเปนพื้นฐาน

ของการบังคับยอมถูกตัดออกไป  แมวาคําสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมชอบดวยกฎหมาย  แตหาก

เปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับ  คําสั่งทางปกครองดังกลาวก็อาจได รับการบังคับใหเปนไปตาม

คําสั่งดังกลาวได  แตอยางไรก็ตามในกรณีของการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวย

กฎหมายซึ่งปรากฏอยางชัดแจง อาจเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายได 

 ถาคําสั่งทางปกครองอันเปนพื้นฐานของการบังคับเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจ

ดําเนินการไดโดยทันที ในกรณีน้ีคําสั่งทางปกครองดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจบังคับได  

หรือหากเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมมีการทุเลาการบังคับ  ในกรณีน้ีถาคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ

ดวยกฎหมายก็อาจทําการบังคับกับผูที่จะถูกบังคับได  มาตรการบังคับในกรณีเชนน้ีในเบื้องตนผูที่

จะถูกบังคับจะตองยอมรับมาตรการดังกลาว (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หนา 215-216)  

 วัตถุแหงการบังคับทางปกครอง 

 วัตถุแหงการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินของ

เจาหนาที่ฝายปกครองหรือหนวยงานของรัฐที่มีตอประชาชนจะตองเปนสิทธิเรียกรอง ที่เปนตัวเงิน

ตามความสัมพันธในทางกฎหมายมหาชน  เชน  การบังคับตามสิทธิเรียกรองใหชําระเงิน 

(Abgabenforderungen) เชน คาภาษีอากร เงินประกันสังคม คาธรรมเนียม คาปรับบังคับการ  หรือคา

บํารุงตาง  ๆ หรือการบังคับตามสิทธิเรียกรองเพื่อการชดเชย เชน  คาเสียหายในทาง ปกครอง 
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(เจาหนาที่ไมอาจออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหชําระคาเสียหายในทางแพงได  เนื่องจากไมมี

บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหอํานาจไว) การเรียกคืนเงินที่จายเกินไป การเรียกคืนลาภมิควรได

ในทางปกครอง  คาใชจายในการเขากระทําการแทน  หรือคาใชจายในการบังคับทางปกครอง

โดยตรง (Unmittelbarer Zwang) เปนตน 

 กระบวนการในการบังคับทางปกครอง 

 กระบวนการในการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน

เร่ิมตนจากหนวยงานที่มีอํานาจออกคําสั่งบังคับการ  ไดแก หนวยงานที่มีสิทธิเรียกรองที่เปนตัวเงิน

ตามความสัมพันธในทางกฎหมา ยมหาชน  ดังน้ัน  หนวยงานที่มีอํานาจออกคําสั่งบังคับการจะมี

ฐานะเปนเจาหนี้แหงการบังคับทางปกครอง โดยกระบวนการบังคับทางปกครองเปนไปตามมาตรา 

3 วรรคสี่  แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบังคับทางปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครองแหงสหพันธรัฐ  

(VwVG) ซึง่กาํหนดใหเจาหน้ีแห งการบังคับทางปกครองตองออกคําสั่งบังคับใหชําระเงิน 

(Vollstreckungsanordnung) และสงไปยังหนวยงานที่มีอํานาจบังคับการ (Vollstreckungsbehorde) 

เพื่อดําเนินการบังคับทางปกครองตามาตร การบังคับที่กําหนดไวในคําสั่งบังคับใหชําระเงิน  การ

ดําเนินการบังคับตามคําสั่งบังคับใหชําระเงิน (Vollstreckungsanordnung) ไดกาํหนดเงือ่นไขไวตาม

มาตรา 3 วรรคสอง แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบังคับทางปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครองแหง

สหพนัธรัฐ (VwVG) ดังน้ี 

 1) ตองมีการออกคําสั่งทางปกครองทีกําหนดใหชําระเงิน (Leistungsbescheid) อันเปน

ฐานอํานาจในกา รบังคับทางปกครองซึ่งอยูภายใตบังคับของรัฐบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง

ปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครองแหงสหพันธรัฐ (VwVfG) ดวย  โดยคําสั่งทางปกครองที่

กําหนดใหชําระเงินตองมีเน้ือหาที่ชัดเจน  โดยตองแจงเหตุแหงการชาํระเงนิและจํานวนเงนิทีต่อง

ชาํระดวย หากคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินไมชัดเจน  เชน ไมอาจทราบไดวาผูรับคําสั่ง

ทางปกครองตองดําเนินการอยางไร คําสั่งทางปกครองดังกลาวยอมไมมีผลบังคับ  นอกจากน้ี คําสั่ง

ทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินตองทําเปนลายลักษณอักษรและแจงใหผูรับคําสั่งทางปกครอง

ทราบดวย  

 การอุทธรณคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตาง  ๆ

ตามมาตรา 80 วรรคสอง ขอ 1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ยอมไมมีผล

เปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  ดังน้ัน ความไมอาจโตแยงของคําสั่งทางปกครอง  จึง

มิใชเงื่อนไขของการออกคําสั่งบังคับใหชําระเงิน 
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 2) หนี้ตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  ตองถึงกําหนดชําระตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายแลว  อยางไรก็ตาม  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินอาจจะออกกอนที่หนี้ถึง

กาํหนดชาํระได  แตจะตองระบุระยะเวลาที่หน้ีถึงกําหนดชําระใหชัดเจน  เพื่อที่ผูรับคําสั่งทาง

ปกครองจะไดทราบระยะเวลาที่ตองชําระหนี้อยางถูกตอง  รวมถึงวันที่จะตองถูกบังคับตามคําสั่ง

ทางปกครองดังกลาวหากไมชําระ 

 3) เมื่อระยะเวลาที่หนี้ตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินถึงกําหนดชําระไดลวง

พนไปแลวไมนอยกวาสปัดาห  เจาหนาที่ ฝายปกครองจะออกหนังสอืเตือน (Mahnung) กอนที่จะ

ออกคําสั่งบังคับใหชําระเงิน  ซึ่งการกําหนดใหมีการเตือนในที่น้ีเปนบทบัญญัติที่ให อํานาจดุลพินิจ

แกเจาหนาที่  และหนังสือเตือนไมใชคําสั่งทางปกครองตามรัฐบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาเร่ืองทาง

ปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝา ยปกครองแหงสหพนัธรัฐ  รวมถึงไมใชมาตรการบังคับทางปกครองแต

เปนเงื่อนไขในการบังคับทางปกครอง  ดังน้ัน ในกรณีที่เจาหนาที่มิไดมีหนังสือเตือนกอนที่จะออก

คําสั่งบังคับใหชําระเงิน ยอมไมกระทบตอความมีผลบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง  แตใน

กรณีมีความจําเปนเรงดวนอาจไมตองมหีนังสอืเตือนได  เน่ืองจากเปนการแจงเตือนวาจะดําเนินการ

บังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินที่ไดมีคําสั่งบังคับใหชําระเงินไป

แลวเทาน้ันมิไดเปนการกําหนดหลักเกณฑขึ้นใหมแตอยางใด 

 4) เจาหนาที่บังคับการจะออกคําสั่งใหชําระเงิ น เมื่อระยะเวลาที่หนี้ตามคําสั่งทาง

ปกครองทีก่าํหนดใหชาํระเงนิถงึกาํหนดไดลวงพนไปแลวไมนอยกวาหน่ึงสปัดาห (มาตรา 3 วรรค

สาม แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบังคับทางปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครองแหงสหพันธรัฐ 

(VwVG)) เพื่อใหผูรับคําสั่งทางปกครองมีโอกาสใชระยะเ วลาดังกลาวในการตัดสนิใจวาจะชาํระ

เงินเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับทางปกครอง  หากเจาหนาที่ออกคําสั่งบังคับใหชําระเงิน กอนพน

ระยะเวลาหนึ่งสัปดาหยอมเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  กรณีเชนน้ีมีผลทําใหการ

บังคับทางปกครองเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําให เจาหนาที่ตองรับผิดในการปฏิบัติ

หนาที่ (วรนารี สงิโต, 2545, หนา 21-23) 

 ในสวนของขั้นตอนการดําเนินการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  โดยหนวยงานทีท่าํ

หนาที่บังคับทางปกครอง ตลอดจนสิทธิของลูกหนี้แหงการบังคับทางปกครอง  รัฐบัญญัติวาดวย

การบังคับทางปกครอง  มาตรา 5 บัญญัติใหนําบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรมาใชบังคับโดย

อนุโลม  ซึ่งกรณีการบังคับชําระเงินน้ัน  หนวยงานอาจบังคับเอากับจากสังหาริมทรัพย  หรือ

อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิเรียกรองอ่ืนของลูกหน้ีแหงการบังคับทางปกครองไดตามที่บัญญัติไวใน

ประมวลรัษฎากร  ทั้งน้ี การบังคับเอา จากทรัพยสินใดน้ัน  ถือเปนดุลพินิจของหนวยงานที่ทําหนาที่
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บังคับการ ซึ่งตองกระทําโดยเคารพหลักความสมควรแกเหตุดวย (วรเจตน  ภาคีรัตน , 2548, หนา 

96-97) 

 ลูกหนี้แหงการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันแบงออกเปน 3 ประเภท 

ไดแก  

  ก) Sellbtstschuldner หมายถึง บุคคลที่อยูภายใตการบังคับทางปกครองโดยตรง 

  ข) Haftungsschuldner หมายถึง  บุคคลที่อยูภายใตการบังคับทางปกครองโดยผลของ

กฎหมาย (ไมรวมถึงขอสัญญา) เชน กฎหมายวาดวยหางหุนสวนจํากดั 

  ค) Duldungsschuldner หมายถึง บุคคลที่อยูภายใตการบังคับทางปกครองเนื่ องจากถูก

บังคับใหจํายอมรับการกระทําซึ่งอยูภายใตขอบเขตของการบังคับใหจํายอมรับการกระทําในเร่ือง

น้ัน ๆ เทาน้ัน (วรนารี สงิโต, 2539, หนา 19) 

 สวนหนวยงานที่มีอํานาจในการดําเนินการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน 

มี 2 ประเภท ไดแก 1) หนวยงานที่มีอํานาจออกคําสั่ งบังคับการ ซึ่งเปนเจาหนี้แหงการบังคับทาง

ปกครอง  2) หนวยงานที่มีอํานาจบังคับการ  ซึง่อาจเปนหนวยงานเดียวกนัได  โดยหนวยงานทีม่ี

อํานาจบังคับการมีหนาที่ลงมือปฏิบัติตามคําสั่งบังคับใหชําระเงินของเจาหนี้แหงการบังคับทาง

ปกครอง  และระบบกฎหมายเยอรมันยังแบงหน วยงานที่มีอํานาจบังคับการออกเปน 2 ประเภท  

ไดแก 1) หนวยงานที่มีอํานาจบังคับเฉพาะ  ซึ่งหมายถึง  หนวยงานภายในกระทรวงตนสงักดัของ

เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองที่เปนฐานในการบังคับทางปกครองที่จัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแหงสหพันธรั ฐ 2) หนวยงานที่มีอํานาจบังคับทางปกครอง

ทั่วไป ซึ่งหมายถึง  หนวยงานที่มีอํานาจบังคับการของกระทรวงการคลังแหงสหพันธรัฐ  ทําหนาที่

เปนหนวยงานที่มีอํานาจบังคับการในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดต้ังหนวยงานที่มีอํานาจบังคับ

การเฉพาะไว (วรนารี สงิโต, 2545, หนา 62)  

 

 

 

 2. ระบบกฎหมายฝร่ังเศส 

 ดังที่อธิบายไวในบทที่ 2 คําสั่งทางปกครองตามความหมายของกฎหมายฝร่ังเศสนั้น  ตรง

กับคําวา “นิติกรรมทางปกครองฝายเดียวที่มีผลเฉพาะราย ” ซึ่งตอไปจะขอใชคําวา “คําสั่งทาง

ปกครอง ” ตามระบบกฎหมายไทย  แทนคําวา “นิติกรรมทางปกครองฝายเดียวที่มี เฉพาะราย ” ใน

ระบบกฎหมายฝร่ังเศส 
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 แนวคดิทัว่ไป 

 ระบบกฎหมายฝร่ังเศส  กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองในการบังคับตามสิทธิเรียกรองที่

มีตอบุคคลทั่วไปไดเอง  ทั้งกรณีของสิทธิเรียกรองใหชําระหน้ีภาษีอากร  หน้ีที่เกิดจากการใช

ประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน  และหน้ีอ่ืน  ๆ ที่เรียกวา “หน้ีทั่วไป ” โดยกรณขีอง “หน้ี

ทั่วไป” น้ัน นิติบุคคลมหาชนมีอํานาจออกคําสั่งใหชําระเงิน (Titre de perception) ซึ่งเปนคําสั่งทาง

ปกครอง โดยนิติบุคคลมหาชนสามารถใชวิธีการออกคําสั่งใหชําระเงินเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกรอง

ในหน้ีทุกประเภท ไมวาจะเปนหน้ีตามสัญญา หน้ีในมูลละเมิด เงินที่ตองคืนฐานลาภมิควรได  หรือ

โทษทางการเงินที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีอํานาจสั่งใหชําระตามกฎหมาย  หน้ีซึ่งเปนฐานแหงการ

ออกคําสั่งใหชําระเงินจึงครอบคลุมทั้งกรณีของหน้ีที่มีจํานวนแนนอนแลว  เชน เงินคาธรรมเนียมที่

กฎหมายกาํหนดและหน้ีทีเ่จาหนาทีจ่ะกาํหนดจํานวนเงนิใหเปนทีแ่นนอนในคาํสัง่ใหชาํระเงนิ  เชน 

คาใชจายอันเกิดจากการเขาดําเนินการแทนของฝายปกครอง (ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, 2552, หนา 30) 

 การออกคําสั่งใหชําระเงินและแจงใหชําระเงิน 

 นิติบุคคลมหาชนที่บทบัญญัติกฎหมายไดใหอํานาจในการออกคําสั่ งใหชําระเงิน  ไดแก 

รัฐ เทศบาล และองคการมหาชนของเทศบาลหรือองคการมหาชนเพื่อความรวมมือระหวางเทศบาล  

องคการบริหารสวนจังหวัด  และองคการมหาชนขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการ

มหาชนเพื่อความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด  โรงพยาบาลของรัฐ  ตลอดจนนิ ติ

บุคคลมหาชนอ่ืน  ๆ โดยมาตรา 98 แหงรัฐบัญญัติ  ฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธนัวาคม  ค.ศ.1992 

วาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ 1992 ไดกําหนดวาคําสั่งใหชําระเงินที่รัฐ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคการมหาชนที่มีเจาหนาที่บัญชีภาครัฐไดทําขึ้น เพื่อเรียกชําระ

เงินนั้นมีสถานะเปนคําบังคับ 

 การออกคําสั่งใหชําระเงินอยูในอํานาจหนาที่ของ “ผูมีอํานาจสั่งจายเงินของหนวยงาน

ของรัฐ” ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐหรือสั่ง

จายเงินของหนวยงานของรัฐ  ซึ่งไดแก  รัฐมนตรี  อธบิดี  ผูอํานวยการองคการมหาชน  ประธาน

องคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และผูวาราชการจังหวัด เปนตน 

 เมื่อผูมีอํานาจสั่งจายเงินของหนวยงานของรัฐไดทําคําสั่งใหชําระเงินแลว  ก็จะสงคําสั่ง

ใหเจาหนาที่บัญชีภาครัฐรับผิดชอบติดตามใหมีการชําระเงิน  โดยเจาหนาที่ของรัฐจะแจงสําเนา

คําสั่งชําระเงินไปยังลูกหน้ีใหชําระเงินภายใน 1 เดือน หากครบกาํหนด 1 เดือนแลว  ยังไมมีการ

ชําระเงินโดยถูกตองครบถวน  เจาหนาที่บัญชีภาครัฐจะมีหนังสือแจงเตือนลูกหน้ีอีกคร้ัง  และหาก

พนกาํหนด 4 เดือนนับแตวันที่แจงสําเนาคําสั่งใหชําระ เงินคร้ังแรกแลว  ยังไมมีการชําระเงินโดย
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ถูกตองครบถวน  ก็จะมีการแจงคําสั่งบังคับชําระหนี้อยางเปนทางการ  ทั้งน้ี  เมื่อลูกหน้ีไดรับแจง

คําสั่งบังคับชําระหนี้ก็อาจดําเนินการชําระหนี้  หรือขอผอนชําระหน้ี  หรือยื่นคํารองเรียนตอฝาย

ปกครองและฟองคดีตอศาล ก็จะมีผลเปนการระงับการบังคับชําระหนี้ไวชั่วคราว  แตหากลกูหน้ีไม

ดําเนินการใด ๆ เจาหนาที่บัญชีภาครัฐก็จะประสานไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ีใหเร่ิม

กระบวนการบังคับชําระหนี้ตอไป  

 กระบวนการบังคับชําระหนี้ 

 เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายในการบังคับชําระหนี้  ไดแก 1) เจาพนักงานบังคับคดี  

ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการบังคับคดี  โดยเจาพนักงานบังคับคดีเปนเอกชนที่ประกอบวิชาชีพ

ทางกฎหมายซึ่งไดรับมอบอํานาจรัฐใหปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม  2) เจาพนักงานบังคับ

ชําระหน้ีภาครัฐ  ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการ บังคับชําระหน้ีที่บุคคลมีตอรัฐ  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  และองคการมหาชนที่มีเจาหนาที่บัญชีภาครัฐ  โดยเจาพนักงานบังคับชําระหนี้ภาครัฐ

เปนขาราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติหนาที่ภายใตการกํากับควบคุมของคลังจังหวัด 

 รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 91-650 ลงวันที่ 9 กรกฎ าคม  ค.ศ.1991 วาดวยการปรับปรุง

กระบวนการคดีแพง  โดยกฎหมายบัญญัติวาเจาหน้ีที่มีคําบังคับ (Titre executoire) ที่เรียกชําระหน้ี

ซึง่มจํีานวนแนนอนและถงึกาํหนดชาํระ  สามารถดําเนินการบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของ

ลูกหน้ีไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับมาต รการบังคับแตละประเภท  ซึ่งคําบังคับ

หมายความรวมถึงคําสั่งที่ทําขึ้นโดยนิติบุคคลมหาชนที่บทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหมีสถานะเปน

คําบังคับ  ดังน้ัน  เมื่อบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหคําสั่งใหชําระเงินที่รัฐ  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือองคการมหาชนที่มีเจาหนาที่บัญชีภาครัฐทํา ขึ้นเพื่อเรียกชําระเงินมีสถานะเปนคํา

บังคับ นิติบุคคลมหาชนดังกลาวจึงสามารถนําคําบังคับไปดําเนินการบังคับชําระหนี้ไดทันที  โดย

ไมตองขอใหศาลออกหมายบังคับคดีใหอีก  ทั้งน้ี รัฐบัญญัติไดกําหนดใหพนักงานอัยการมีหนาที่

รับผิดชอบการบังคับชําระหนี้  โดยมีอํานาจสั่งการให เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับชําระ

หน้ีตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  ทั้งน้ี แมวาโดยหลักการแลวหนวยงานของรัฐอาจมอบหมาย

ใหเจาพนักงานบังคับชําระหนี้ภาครัฐเปนผูดําเนินการบังคับชําระหนี้แทนเจาพนักงานบังคับคดีได  

แตในทาง ปฏิบัติหนวยงานของรัฐมกัจะใหเจาพนั กงานบังคับคดีเปนผูดําเนินการบังคับชําระหนี้  

เนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งเปนเอกชนสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากกวา  สําหรับมาตรการบังคับที่บทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว  ไดแก การอายัดสิทธิเรียกรองให

ชําระเงินที่ลูกหน้ีมีตอบุคคลภายนอก  การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางเพื่อขายทอดตลาด และการยึด

อสังหาริมทรัพย (ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, 2552, หนา 31-38) 
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การขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 

 การศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับการยื่นคําขอรั บชําหนี้ในคดีลมละลาย  มีความสําคัญเปน

อยางมากตอการวิเคราะหกฎหมายที่นําไปสูประเด็นปญหาทางกฎหมายการบังคับทางปกครองกรณี

ลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลายในบทที่ 4 ตอไป  

 1. การขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายตามกฎหมายของอังกฤษ  

 การขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายตามกฎหมายลมละ ลายของอังกฤษนั้น  ตามปกติ

เจาหน้ีจะใชสิทธิฟองบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีไดตอเมื่อหน้ีถึงกําหนดชําระแลว  

แตลูกหน้ีละเลยไมชําระหน้ีหรือชําระหน้ีไมถูกตองครบถวน  ซึ่งเมื่อลูกหน้ีตกเปนผูมีหน้ีสินลนพน

ตัว กลาวคือ ลูกหน้ีมีทรัพยสินไมเพียงพอที่จะชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีทุกรายจนเต็มจํานวน เจาหน้ีคน

เดียวหรือหลายคน หรือลกูหน้ี  หรือผูจัดการแผนการประนอมหน้ีมีอํานาจฟองลูกหน้ีเปนบุคคล

ลมละลายตอศาล เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลาย ทั้งน้ี ภายใตเงื่อนไขดังน้ี 

 1) ลกูหน้ีเปนหน้ีจาํนวนไมนอยกวาขั้นตํ่าที่กฎหมายลมละลายกําหนด 

 2) หน้ีนัน้เปนหน้ีทีอ่าจกาํหนดจํานวนไดแนนอน  ไมวาหน้ีนัน้จะถงึกาํหนดชาํระโดย

พลนัหรือในอนาคตกต็าม 

 3) เจาหน้ีไดพิสูจนใหปรากฏตอศาลวาลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได หรือมีเหตุอันควร

เชื่อไดวาลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได 

 โดยใ นระบบกฎหมายอังกฤษ  นอกจากเจาหน้ีจะมีอํานาจฟองใหลูกหน้ีเปนบุคคล

ลมละลายแลว  ลูกหน้ีสามารถรองขอตอศาลใหตนลมละลายไดดวย  โดยลกูหน้ีตองแสดงใหศาล

เห็นวาลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได  

 เมื่อศาลไดรับคําฟองขอใหลมละลายของเจาหน้ีหรือลูกหน้ีแลว  ศาลจะตองพิจ ารณาจน

ไดความจริงตามเงื่อนไขในการฟองคดีลมละลายตามที่ไดกลาวขางตน  แตกรณีที่เจาหน้ีฟองลูกหน้ี

เปนบุคคลลมละลายนั้น  ถาลูกหน้ีพิสูจนใหศาลเห็นวาตนสามารถชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีได  ศาล

จะตองยกฟองคดีลมละลาย 

 เมื่อศาลพิจารณาคําฟองของเจาหนี้หรือคําฟองข องลูกหน้ีแลว  เห็นวา  ลกูหน้ีเปนหน้ี

เจาหน้ีตามจํานวนทีก่ฎหมายกาํหนดจริง  และมีเหตุอันควรเชื่อไดวา ลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ี

ใหแกเจาหน้ีได ศาลจะมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย กระบวนการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีจะ

เริมตนขึ้น โดยศาลจะมีคําสั่งให ชะลอการพจิารณาคดีหรือการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายอ่ืน

ที่มีผลตอลูกหน้ีหรือทรัพยสินของลูกหน้ี  โดยศาลมีอํานาจที่จะสั่งชะลอการพิจารณาคดีหรือสั่งให
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ดําเนินคดีตอไปได  เจาหน้ีจะถูกหามมิใหฟองรองลูกหน้ีเปนคดีแพงอันเกี่ยวกับหน้ีซึ่งอาจขอรับ

ชําระหน้ีในคดีลมละลายอีก  

 เมื่อศาลพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลายแลว เจาหน้ีจะไมสามารถฟองใหลูกหน้ีรับผิดในมูล

หน้ีซึ่งอาจขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายได  สิทธิของเจาหน้ีในการฟองรองบังคับใหลูกหน้ีชําระ

หน้ีในคดีแพงไดถูกเปลี่ยนเปนสิทธิในการขอรับชําระหน้ีหรือสิทธิในการพิสูจนหน้ีในคดี

ลมละลาย โดยกฎหมายลมละลายของอังกฤษกําหนดใหเจาหนี้ที่ประสงคจะไดรับชําระหนี้ในคดี

ลมละลายจะตองยื่นคําขอพิสูจนหน้ี ตอผูจัดการทรัพย เพื่อพิสูจนหน้ีของเจาหน้ี  เพื่อใหกฎหมาย

ลมละลายรับรองสิทธิของเจาหนี้ท่ีมีอยูตามกฎหมาย และใหไดรับชําระหน้ีในคดีลมละลายดว ยการ

แบงเฉลี่ยทรัพยสินของลูกหน้ี  

 กฎหมายลมละลายของอังกฤษไดกําหนดประเภทของเจาหน้ีที่มีสิทธิยื่นขอพิสูจนตอ

ผูจัดการทรัพยไว 2 ประเภท คือ เจาหน้ีมีประกัน และเจาหน้ีไมมีประกัน 

 เจาหน้ีมีประกัน  ซึ่งเปนเจาหน้ีผูมีทรัพยสินของลูกหน้ีอยูในความครอบคร อง โดย

ทรัพยสินดังกลาวน้ัน  ลูกหนี้ไดนํามาวางไวหรือสงมอบการครอบครองไวโดยสมัครใจ   เจาหน้ีมี

ประกันมีสิทธิเลือกที่จะนําทรัพยสินของลูกหน้ีที่เปนหลักประกันออกขายตามหลักกฎหมายแพง 

หรือเจาหน้ีมีประกันอาจเขารวมกระบวนการจัดการทรัพยสินในคดีลมละลายดวยการยื่ นคําขอ

พิสูจนหน้ีตอผูจัดการทรัพย 

 สวนเจาหน้ีไมมีประกัน  หมายถึง เจาหน้ีที่ไมมีสิทธิเหนือทรัพยสินสิ่งใดของลูกหน้ีเปน

กรณีพิเศษ อีกทั้งไมมีสิทธิเขาไปยุงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ี  จนกวาจะได ใชสิทธิฟองเรียกให

ลูกหน้ีชําระหน้ีแลว ดําเนินการบังคับ ชําระหนี้ตามคําพิพากษาเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้  หรือรอ

จนกวาลูกหน้ีจะลมละลายหรือเลิกกิจการ  ทําใหเจาหน้ีไมมีประกันไมมีสิทธิพิเศษที่จะบังคับชําระ

หน้ีเอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีไดเชนเดียวกับเจาหน้ีมีประกัน 

 กําหนดระยะเวลายื่นคําขอพิสูจนหนี้ตามกฎหมายลมละลายข องอังกฤษน้ัน  กฎหมาย

ไมไดกําหนดระยะเวลาใหเจาหน้ีตองยื่นคําขอพิสูจนหน้ีไวแนนอนตายตัว  แตกฎหมายกาํหนดให

เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจกําหนดเวลาใหเจาหน้ีทั้งหลายยื่นคําขอพิสูจนหน้ีตามที่

เห็นสมควร ทั้งน้ี ผูจัดการทรัพยตองกําหนดเวลาลวงหนาวันนัดประชุมเ จาหน้ีคร้ังแรกหรือประชุม

เจาหน้ีคร้ังอ่ืนไมนอยกวา 4 วัน แตกําหนดเวลายื่นคําขอพิสูจนหน้ีตองไมเกิน  4 เดือน นับจากวันที่

ศาลมีคําพิพากษา ใหลูกหน้ีลมละลาย  เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน  เมื่อมีการแตงต้ังผูจัดการ

ทรัพยแลว ผูจัดการทรัพยจะเปนผูกําหนดเวลาใหเจาหน้ีที่ยังไมไดยื่นคําขอพิสูจนหน้ีไดมีโอกาสยื่น

คําขอพิสูจนหน้ี  ดังน้ัน  ตามกฎหมายอังกฤษ  เจาหน้ีที่ยังไมไดยื่นคําขอพิสูจนหน้ีในการประชุม
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เจาหน้ีคร้ังแรก เจาหน้ีน้ันก็ยังมีสิทธิยื่นคําขอพิสูจนหน้ีไดในการประชุมเจาหน้ีในคร้ังตอไป  แตถา

พนกําหนดเวลาที่ใหเจาหน้ียื่นคําขอพิสูจนหน้ีเปนคร้ังสุดทายแลว  เจาหน้ียังไมยื่นคําขอพิสูจนหน้ี

ภายในระยะเวลาดังกลาว  เจาหน้ีน้ันจะถูกตัดสิทธิในการยื่นคําขอพิสูจนหน้ีในคดีลมละลาย  และ

หน้ีน้ันเปนอันระงับไป  

 ผลของเจาหน้ีไมยื่นคําขอพิสูจนหน้ีในคดีลมละลาย จะกอใหเกิดผล  ก็คือ เจาหน้ีจะไมได

รับชําระหน้ีในคดีลมละลายดวยวิธีการแบงเฉลี่ยทรัพยสิน  และหน้ีที่เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคํา

พิพากษาใหลูกหน้ีลมละลาย หากเจาหน้ีไมยื่นคําขอพิสูจนหน้ีในคดีลมละลาย หน้ีดงักลาวจะระงับ

ไป และเจาหน้ีก็จะไมสามารถนําหน้ีน้ัน มาฟองใหลูกหน้ีรับผิดเมื่อลูกหน้ีพนจากการลมละลายได

(ธเนศ ไชยหมาน, 2541, หนา 47-78) 

 2. การขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

 ประมวลกฎหมายแหงสหรัฐอเมริกา บรรพ 11 วาดวยกฎหมายลมละลาย (United states 

code, Title 11-Bankruptcy) หรือที่เปนที่ รูจักกันแพรหลายวา  ประมวลกฎหมายลมละลาย (United 

states bankruptcy code) (ธญัญานุช ตันติกุล, 2552, หนา 87-105) 

 การเร่ิมตนกระบวนการบังคับคดีลมละลายของสหรัฐอเมริกานั้น  ผูมีสิทธิเสนอคดีเขาสู

กระบวนการบังคับคดีลมละลาย ไดแกทั้งเจาหน้ีและลูกหน้ี ซึ่งอาจเปนไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล โดยหากเปนกรณีที่เจาหน้ีฟองใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย  ซึ่งจะทําใหเปนคดีลมละลาย

โดยไมสมัครใจ  กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑวา คําฟองตองยื่นโดยเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิเรียกรองใน

หน้ีไมมีประกันที่ไมมีเงื่อนไข และไมมีขอตอ สู (Noncontingent and undisputed) รวมกนัไมนอย

กวาจํานวนทีก่าํหนด (ปจจุบันคือ 12,300 เหรียญสหรัฐ) (มาตรา 303(b)) สวนหากเปนกรณลีกูหน้ี

ยื่นคํารองขอใหตนลมละลาย  กฎหมายมิไดกําหนดเงื่อนไขจํานวนหน้ีขั้นตํ่าที่ลูกหน้ีตองมีในการ

ยื่นคํารอง แตลูกหน้ีตองยื่นเอกส ารประกอบตามที่กฎหมายกําหนดมาพรอมคําฟอง  เอกสาร

ประกอบดังกลาวไดแก  รายละเอียดทรัพยสินและหน้ีสิน (รวมถึงรายชื่อเจาหน้ี  จํานวนและสภาพ

ของหน้ี ) รายละเอียดรายไดและคาใชจายในปจจุบัน  รายงานแสดงสถานะทางการเงินและ

รายละเอียดสัญญาที่ลูกหน้ีเปนคูสัญญาและยังคงมีผ ลใชบังคับอยูในปจจุบัน  เปนตน (กฎวาดวย

กระบวนพิจารณาในคดีลมละลาย (Federal rules of bankruptcy procedure) ขอ 1007(b))  

 ในคดีที่เจาหน้ีฟองใหลูกหน้ีลมละลายน้ัน  เมื่อศาลลมละลายไดรับคําฟองและนัด

พิจารณา  หากลูกหน้ีไมยื่นคําใหการภายในเวลาที่กําหนด  หรือ ยืน่คาํใหการภายในกาํหนด แต

ขอเท็จจริงปรากฏวาลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีที่ถึงกําหนดได หรือภายใน  120 วันกอนยื่นคําฟอง  

ไดมีการแตงต้ังเจาพนักงานเพื่อบังคับเอากับทรัพยสิน หลักประกันซึ่งมิใชทรัพยสินสวนใหญของ
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ลกูหน้ี ศาลจะมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินขอ งลูกหน้ี (Order for relief) (มาตรา 303(h)) แต

หากเปนคดีที่ลูกหน้ีรองขอใหตนลมละลายโดยสมัครใจ เพียงแคลูกหน้ียื่นคํารองเขามา  ก็ถือวาศาล

ไดมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีโดยอัตโนมัติ  โดยศาลไมตองไตสวนคํารอง 

(มาตรา 301) แตไมวาจะเปนกรณีเ จาหน้ีหรือลูกหน้ียื่นคําฟองหรือรองขอใหลูกหน้ีลมละลาย  

กฎหมายลมละลายมิไดกําหนดใหตองปรากฏขอเท็จจริงวาลูกหน้ีตองมีหน้ีสินลมพนตัวแตอยางใด  

เมื่อศาลมีหรือถือวามีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี (Order for relief) ศาลจะแจง

คําสั่งใหเจาหน้ี , ลูกหน้ีและผูมีสวนไดเสียในคดีทราบ โดยเฉพาะเจาพนักงานพิทักษทรัพย  (United 

states trustee) เพื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะไดดําเนินการแตงต้ังเอกชนผูไดรับการขึ้นทะเบียน

ใหเปนผูชําระกิจการและทรัพยสินในคดีน้ัน ๆ  

 คําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลู กหน้ีมีผลใหเกิดสภาวะพักการบังคับชําระหน้ี  

กลาวคือ  เจาหนี้ไมสามารถดําเนินการฟองรองหรือบังคับคดีใด  ๆ กับลูกหน้ีได  และลูกหน้ีก็ไมมี

อํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของตนเองไดอีก (มาตรา 362) อํานาจในการจัดการกิจการและ

ทรัพยสินทั้งหมดของลูกหน้ีตกอยูกับผูชําระ กิจการและทรัพยสิน  และเมื่อมีคําสั่งใหชําระกิจการ

และทรัพยสินของลูกหน้ีแลวจะไมมีการเวนชวงใหลูกหน้ีขอประนอมหน้ีได  และศาลไมตองมีคํา

พิพากษาใหลูกหน้ีลมละลายอีก  ดังน้ัน  คําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีจึงมีผล

เทียบเคียงไดกับทั้งคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดและคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายตามกฎหมายไทย  

 เมื่อไดมีการแตงต้ังผูชําระกิจการและทรัพยสินใหจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี

ในคดีใด ๆ แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองกําหนดนัดประชุมเจาหน้ีภายในระยะเวลาไมนอยกวา 

20 วัน แตไมเกิน  40 วัน นับแตวันมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี  เพื่อดําเนินการ

สอบสวนลูกหน้ีเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีโดยใหลูกหน้ีสาบานตัว  นอกเหนือจากการ

ประชุมเจาหน้ีคร้ังแรกแลว  เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถเรียกใหประชุมเจาหน้ีคร้ังอ่ืนไดเมื่อ

ไดรับคํารองขอจากผูมีสวนไดเสียในคดี หรือเมือ่เห็นสมควร 

 หน้ีที่สามารถยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายได  ไดแก หน้ีที่เกิดขึ้นกอนหรือขณะที่

ศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี  ซึ่งรวมถึงหน้ีที่มีเงื่อนไข  หน้ีที่ยังไมแนนอน  

หน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ แ ละหน้ีที่มีขอตอสู มาตรา 101(5)) เจาหน้ีตองยื่นคําขอชําระหน้ีพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบหนี้ตอศาลภายใน 90 วัน นับแตวนักาํหนดนัดประชมุเจาหน้ีคร้ังแรก  เวน

แตเขาขอยกเว น เชน กรณีเปนหน้ีตามคําพิพากษา  กฎหมายกําหนดใหยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายใน 

30 วันนับแตคาํพิ พากษาถึงที่สุด  หรือหน้ีที่เกิดจากการปฏิเสธไมปฏิบัติตามสัญญาของผูชําระ

กิจการและทรัพยสิน กฎหมายกําหนดใหยื่นคําขอรับชําระหน้ีไดภายในเวลาที่ศาลจะไดกําหนด
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ตอไป นอกจากน้ี หากศาลเคยมีประกาศแจงใหเจาหนี้ทราบต้ังแตคร้ังนัดประชุมเจาหนี้คร้ังแรกวา  

เมือ่ตรวจสอบเ อกสารประกอบคํารองของลูกหนี้ที่ขอใหตนลมละลาย  เชน รายละเอียดทรัพยสิน

และหน้ีสนิของลกูหน้ีแลว  ปรากฏวา  คดีมีทรัพยสินไมพอแบงใหแกเจาหน้ี  กรณีจึงไมมีความ

จําเปนที่เจาหน้ีตองยื่นคําขอรับชําระหน้ี แตหากตอมาปรากฏวา  คดีมีทรัพยสินพอแบงใหแกเจาหน้ี  

ซึ่งผูชําระกิจการและทรัพยสินไดแจงศาลเพื่อดําเนินการสงแจงประกาศใหเจาหน้ีทราบแลว  ใน

กรณีน้ี เจาหน้ีตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีภายใน 90 วันนับแตวันที่มีการแจงประกาศน้ัน (มาตรา 501 

และกฎวาดวยกระบวนพิจารณาในคดีลมละลาย ขอ 2002(e) และขอ 3002) 

 เจาหน้ีที่ยื่นคําขอรับชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาใหถือวามีสิทธิไดรับชําระหน้ีทันที  เวน

แตผูมีสวนไดเสียในคดี หรือผูชําระกิจการและทรัพยสินโตแยงคําขอรับชําระหน้ีรายน้ัน  ซึ่งเปนผล

ใหศาลตองทําการพิจารณาและชี้ขาดตอไป  แตศาลมิอาจมีคําสั่งใหเจาหน้ีในหน้ีบางประเภทไดรับ

ชําระหน้ี เชน หน้ีที่มิอาจฟองรองใหบังคับคดีได  หรือดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระในวันที่ศาลมี

คําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี เปนตน (มาตรา 502) มีขอสังเกตวา เจาหน้ีมีประกันก็

มีสิทธิยื่นคําขอรับชําระหน้ี แตถาเจาหน้ีมีประกันจะมิไดยื่นคําขอรั บชาํระหน้ีภายในกาํหนด  ก็มิได

กระทบตอสิทธิในทรัพยหลักประกันแตอยางใด เพียงแตจะไมสามารถบังคับกับทรัพยหลักประกัน

เองไดตราบใดที่คดียังอยูในระหวางการบังคับคดีลมละลาย  เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน  แต

เมื่อเจาหน้ีมีประกันขอรับชําระหน้ีเขามาแลว ก็ยอมจะไดรับชําระหน้ีอยางเจาหน้ีมีประกันเพียงเทา

มูลคาของทรัพยหลักประกันเทาน้ัน  สวนที่ยังขาดชําระจะไดรับชําระหน้ีอยางเจาหน้ีไมมีประกัน 

(มาตรา 506) 

 สําหรับเจาหน้ีที่มิไดยื่นขอรับชําระหน้ีภายในกําหนด ก็ยังอาจมีสิทธิไดรับชําระหน้ีในคดี

ได หากไดยื่นคําขอรับ ชําระหน้ีกอนจะมีการแบงทรัพยสินใหเจาหน้ีทุกรายจนแลวเสร็จ  โดยอาจ

ไดรับชําระหน้ีในลําดับหลังเจาหน้ีอ่ืน ทั้งน้ี แลวแตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด  ไดแก 1) หน้ีที่มี

บุริมสิทธิไดรับชําระหน้ีกอนในคดีลมละลายน้ัน  ถึงแมเจาหน้ีจะยื่นคําขอรับชําระหน้ีลาชา  แตหาก

ไดยื่นภายใน  10 วัน นับแตผูชําระกิจการและทรัพยสินสงแจงเอกสารสรุปยอรายงานการจัดการ

ทรัพยสินฉบับสุดทายใหเจาหน้ีทราบ หรือนับแตวันที่ผูชําระกิจการและทรัพยสินเร่ิมแบงทรัพยสิน

คร้ังสุดทาย  แลวแตวนัใดจะเกดิกอน  เจาหน้ีดังกลาวยอมมีสิทธิไดรับชําร ะหน้ีในลาํดับหลงัหน้ี

บุริมสิทธิในคดีลมละลายซึ่งไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีในกําหนด แตในลําดับกอนหน้ีไมมีประกันอ่ืน

ที่ไมมีบุริมสิทธิ  2) หนี้ไมมีประกันที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ลาชาเพราะเจาหนี้ไมทราบประกาศ

กําหนดระยะเวลาการยื่นขอรับชําระหน้ีหรือขอเท็จจริงในคดี  และยื่นมาทันเวลาที่คดียังมีทรัพยสิน

พอชําระหน้ีเจาหน้ีรายน้ันยอมมีสิทธิไดรับชําระหน้ีหลังเจาหน้ีไมมีประกันรายอ่ืนที่ยื่นคําขอรับ
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ชาํระหน้ีในกาํหนด แตอยูในลําดับกอนเจาหน้ีไมมีประกันที่ยื่นคําขอรับชําระหน้ีลาชาโดยไมแสดง

เหตุขัดของดังกลาวขางตน(มาตรา 726) 

 ภายหลังที่การประชุมเจาหน้ีคร้ังแรกเสร็จสิ้นลง  ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีหนาที่

ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาวาคดีน้ันเปนคดีมีทรัพยสินหรือเปนคดี

ไมมีทรัพยสิน  หากปรากฏวาลูกหน้ีไมทรัพยสินเพียงพอจะแบงชําระใหแกเจาหน้ี  ผูชําระกิจการ

และทรัพยสินตองรีบรายงานใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย และศาลทราบเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งปดคดี

ตอไป  แตหากขอเท็จจริงปรากฏวา เปนคดีมีทรัพยสินก็ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินมีหนาที่

จัดการรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีตอไป 

 การปลดลูกหนี้จากลมละลาย 

 กระบวนการปลดลูกหนี้จากลมละลาย 

 กฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกากําหนดใหศาลตองมีคําสั่งใหปลดลูกหนี้บุคคล

ธรรมดาจากลมละลายทุกกรณี  หากไมปรากฏวามีผูมีสวนไดเสียยื่นคําคัดคานการปลดลูกหน้ีจาก

ลมละลายภายใน 60 วัน นับแตวันนัดประชุมเจาหน้ีคร้ังแรก  หรือวันอ่ืนใดที่ ศาลอนุญาตใหขยาย

ระยะเวลาออกไป ดังน้ัน ลูกหนี้บุคคลธรรมดาในสหรัฐอเมริกาจึงอาจไดรับการปลดจากลมละลาย

เพยีงในเวลา 60 วัน นับแตวันนัดประชุมเจาหน้ีคร้ังแรก  หรือเวลาเพียงประมาณ  3 เดือน นับแตศาล

มีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีเทาน้ัน  เมื่อศาลมีคําสั่ งใหปลดลูกหน้ีจากลมละลาย  

ศาลตองแจงคําสั่งไปยังเจาหน้ีผูชําระกิจการและทรัพยสิน  และเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ  

อยางไรก็ตาม หากมีการยื่นคําคัดคานการปลดลูกหนี้จากลมละลายภายในกําหนดเวลา  ศาลตองนัด

ไตสวนคําคัดคานกอนจะมีคําสั่งใหปลดลูกหน้ีจากลมละลายได  ลูกหน้ีจึงอาจไดรับการปลดจาก

ลมละลายลาชากลา 3 เดือน หรืออาจไมไดรับการปลดจากลมละลาย หากขอเท็จจริงที่ปรากฏในการ

ไตสวนรับฟงไดตามคําคัดคาน 

 เหตุในการยื่นคําคัดคานการปลดลูกหนี้จากลมละลายตองเปนเหตุตามที่กฎหมายกําหนด

เทาน้ัน  ซึ่งลวนแลวแตเปนเหตุที่พิ สูจนขอเท็จจริงไดชัดเจน  ทั้งน้ี เพื่อมิใหการบังคับใชกฎหมาย

ขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลมากเกินไป  ซึ่งจะสงผลใหคูกรณีสามารถคาดการณผลของคดีไดโดยงาย  

อันจะเปนประโยชนตอคูกรณี  โดยเฉพาะลูกหนี้ในการพิจารณาวาสมควรจะเขาสูกระบวนการ

ลมละลายแต แรกหรือไม  ซึ่งเหตุที่กฎหมายกําหนดไวน้ัน  ไดแก  เหตุที่ลูกหน้ีปกปดซุกซอน

ทรัพยสินโดยทุจริต หรือปกปดเอกสารที่แสดงสถานะการเงินของลูกหนี้ ใหการเท็จหรือยื่นรายงาน

เทจ็ ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล หรือเคยไดรับการปลดจากลมละลายในระยะเวลา 8 ป กอนศาลมีคําสั่ง

ใหชําระกิจการและทรัพยสินในคดีปจจุบัน เปนตน 
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 ผลของการปลดจากลมละลาย 

 การปลดจากลมละลายมีผลทําใหลูกหน้ีหมดความรับผิดเปนการสวนตัวในหน้ีสินที่

เกิดขึ้นกอนหรือขณะศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสิน  

 การปลดเปลื้องจากความรับผิดเปนการสวนตัวน้ัน  หมายถึง เจาหน้ีในหน้ีสิน ดังกลาวจะ

ไมสามารถทวงถาม  ฟองรองดําเนินการบังคับชําระหน้ีจากลูกหน้ี  หรือใชวิธีการใด  ๆ เพื่อบังคับ

หรือจูงใจใหลูกหน้ีชําระหน้ีสินดังกลาวใหแกตนไดอีก  (มาตรา 524) อยางไรก็ตาม  การปลดจาก

ลมละลายไมไดปลดผูชําระกิจการและทรัพยสินใหพนจากหนาที่ในการรวบรวมทรั พยสินของ

ลูกหน้ีที่อาจแบงไดในคดีลมละลายไปดวย  และทรัพยสินที่อาจแบงไดในคดีลมละลาย  ไดแก  

ทรัพยสินของลูกหน้ีที่มีอยูกอนหรือขณะศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการ และทรัพยสินของลูกหน้ี  มิใช

ทรัพยสินที่ลูกหน้ีไดมาภายหลัง จึงเห็นไดวา แมลูกหน้ีจะไดรับการปลดจากลมละลายอยางรวดเร็ว

มากเพียง 3 เดือนหลังศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสิน  ผูชําระกิจการและทรัพยสินจึงไม

ตองกังวลวาจะมีระยะเวลาไมพอในการรวบรวมทรัพยสินเพื่อแบงชําระใหแกเจาหน้ี  หรืออาจ

รวบรวมทรัพยสินไดเพียงนอยนิดเพราะการปลดจากลมละลายไมไดทํา ใหการบังคับคดีลมละลาย

เสร็จสิ้น  และถึงอยางไรผูชําระกิจการและทรัพยสินก็ไมสามารถบังคับเอากับทรัพยสินที่ลูกหน้ี

ไดมาภายหลังเร่ิมตนคดีลมละลายไดอยูแลว 

 ดังน้ัน โดยสรุปแลว  แมการปลดจากลมละลายโดยสวนใหญจะเกดิขึน้ในชวงตนของคดี  

ผูชําระกิจการและทรัพย สินก็ยังมีหนาที่ในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีที่มีอยูกอนหรือขณะที่

ศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินตอไป จนกวาผูชําระกิจการและทรัพยสินจะสงรายงานการ

สรุปการจัดการทรัพยสินกอนแบงทรัพยสินชําระหน้ี หรือรายงาน TFR เพื่อขอแบงทรัพยสินชําระ

หน้ีใหเจาห น้ี การปลดลูกหนี้จากลมละลาย  หรือการสงรายงาน  TFR ตอศาลก็ดี  ไมมีผลเปนการ

ปลดผูชําระกิจการและทรัพยสินจากหนาที่ในคดี เพราะจะเปนเชนน้ันไดตอเมื่อศาลมีคําสั่งใหปลด

ผูชําระกิจการและทรัพยสินจากหนาที่และสั่งปดคดีแลวเทาน้ัน 

 อยางไรก็ตาม ใชวาคําสั่งปลดจากลมละลายจะปลดเปลื้องความรับผิดเปนการสวนตัวใน

หน้ีสินทุกประเภทใหแกลูกหน้ี  เพราะยังมีหน้ีบางประเภทที่เจาหน้ียังอาจบังคับกับลูกหน้ีไดอยูแม

เมื่อศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลาย  หน้ีที่อยูในขายยกเวนน้ีไดแก  หน้ีภาษีอากร  หน้ีที่ลูกหน้ีกอขึ้น

โดยทุจริตฉอฉล หนี้คาสินไหมทดแทนจากการทําละเมิดของลูกหนี้  หน้ีคาอุปการะเลี้ยงดูบุคคลใน

ครอบครัว และหน้ีเงินกูเพื่อการศึกษาที่รัฐบาลเปนเจาหน้ี เปนตน (มาตรา 523) 

 

 3. การขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายตามกฎหมายของไทย 
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 กระบวนการขอรับชําระหนี้ตามกฎหมายลมละลายของไทยนั้น เร่ิมตนขึ้นเมื่อศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดแลว  ซึ่งแตกตางจากกฎหมายลมละลายของอังกฤษที่เร่ิมตน

กระบวนการขอรับชําระหน้ีหรือพิสูจนหน้ีเมื่อศาลมีคําพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลายแลว 

 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 ไดแบงประเภทของเจาหน้ีที่มีสิทธิยื่นขอ รับชําระ

หน้ีในคดีลมละลายเปน 2 ประเภท คือ เจาหน้ีมีประกันและเจาหน้ีไมมีประกัน  

 เจาหนี้มีประกันตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2548 มาตรา 6 ไดใหนิยามคําวา 

“เจาหน้ีมีประกัน” หมายความวา เจาหน้ีผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหน้ีในทางจํานอง จํานํา  หรือ

สิทธยิดึหนวง หรือเจาหน้ีมีบุริมสิทธิที่บังคับไดทํานองเดียวกับผูรับจํานํา จึงอาจกลาวไดวาเจาหน้ีมี

ประกันเปนเจาหน้ีที่มีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกัน  และมีสิทธิบังคับชํา ระหน้ีเอาจาก

ทรัพยสินที่ประกันกอนเจาหน้ีสามัญ  และเจาหนี้สามัญของเจาของทรัพยสิ นที่ประกันจะเขามาขอ

แบงการชาํระหน้ีดวยไมได  เจาหน้ีมีประกันมีสิทธิที่จะเลือกเขาไปในคดีลมละลายหรือไมก็ได  แต

ถาเจาหน้ีมีประกันเลือกที่จะเขาไปชําระหน้ีในคดีลมละลายแลว  เจาหน้ีมีประกันตองสละ

หลักประกันที่ตนมีอยูแลว และมาขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายอยางเจาหน้ีไมมีประกัน 

 มาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483  

 “เจาหน้ีมีประกันยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันซึ่งลูกหน้ีไดใหไวกอนถูก

พิทักษทรัพย  โดยไมตองขอรับชําระหนี้  แตตองยอมใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยตรวจดูทรัพยสิน

น้ัน” 

 มาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483  

 “เจาหน้ีมีประกันอาจขอรับชําระหน้ีภายในเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

 (1) เมื่อยินยอมสละทรัพยสิน อันเปนหลักประกันเพื่อประโยชนแกเจาหน้ีทั้งหลายแลว  

ขอรับชําระหน้ีไดเต็มจํานวน 

 (2) เมื่อไดบังคับเอาแกทรัพยสินอันเปนหลักประกนัแลว ขอรับชําระหน้ีสําหรับจํานวนที่

ยังขาดอยู 

 (3) เมื่อไดขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขายทอดตลาดทรัพยสินอันเปนหลักประกัน

แลว และขอรับชําระหน้ีสําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู 

 ...ฯลฯ...” 

 เจาหน้ีไมมีประกัน กฎหมายลมละลายของไทยไมไดใหนิยามคําวา “เจาหน้ีไมมีประกัน” 

ไว แตสามารถอธิบายไดวา  “เจาหน้ีไมมีประกัน ” คือ เจาหน้ีที่ไมมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหน้ี  

ทั้งไมมีสิทธิเขาไปยุงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ีจนกวาจะไดใชสิทธิฟองเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ี  
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และดําเนินกระบวนการบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาเอา จากทรัพยสินของลูกหน้ี  หรือรอจนกวา

ลูกหน้ีจะลมละลายแลว  

 กําหนดระยะเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายตามกฎหมายของไทยนั้น กฎหมาย

ลมละลายไดกําหนดวิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ี  โดยกําหนดใหเจาหน้ีทั้งหลายของลูกหน้ีที่

ประสงคจะไดรับชําระหนี้ ตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกําหนด   

 กฎหมายลมละลายของไทยไดกําหนดระยะเวลาขอรับชําระหนี้ไวอยางแนนอนตายตัว  

โดยมาตรา  91 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 ไดกําหนดใหเจาหน้ีที่มีภูมิลําเนาอยูใน

ราชอาณาจักร  ไมวาจะเปนเจาหน้ี ตามคําพิพากษา  เจาหน้ีธรรมดา  หรือเจาหน้ีผูเปนโจทกในคดี

ลมละลาย ไมจํากัดวาเจาหน้ีน้ันจะมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนก็ตาม  ตองมายื่นคําขอรับชําระหน้ี

ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลา  2 เดือน  นับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด  สวนเจาหน้ีที่อ ยูตางประเทศ  กลาวคือ  เจาหน้ีที่มีภูมิลําเนาอยูนอกราชอาณาจักร  ไมวา

เจาหน้ีน้ันจะมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงเจาหน้ีที่มีภูมิลําเนาอยู

ในราชอาณาจักร  แตในขณะที่โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดน้ัน  เจาหน้ีไมไดอยูใน

ราชอาณาจักร เจาหน้ีดังกลาวจะตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับเจาหน้ีที่มี

ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร 

 มาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483  

 “เจาหน้ีซึ่งจะขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายจะเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็ตาม  ตอง

ยื่นคําขอตอเจาพนัก งานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาด  แตถาเจาหน้ีอยูนอกราชอาณาจักร  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขยายกําหนดเวลาให

อีกไดไมเกนิสองเดือน 

 คําขอรับชําระหนี้น้ันตองทําตามแบบพิมพ  โดยมบีญัชแีสดงรายละเอียดแหงหน้ีสนิ  และ

ขอความระบุถึงหลักฐานประกอบหน้ีและทรัพยสินอยางหน่ึงอยางใดของลูกหน้ีที่ยึดไวเปน

หลักประกันหรือตกอยูในความครอบครองของเจาหนี้” 

 สวนผลของการที่เจาหน้ีไมยื่นคําขอรับชําระหน้ีจะกอใหเกิดผล ก็คือ เจาหน้ีไมไดรับการ

รับรองสิทธิที่ตนมีอยูตามกฎหมาย  และจะไมได รับชําระหน้ีดวยวิธีการแบงเฉลี่ยทรัพยสินตาม

มาตรา 124 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 เจาหน้ีที่หน้ีเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดน้ัน หน้ีน้ันเปนอันระงับไป (คําพิพากษาศาลฎีกาที่  2392/2528) 
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และเจาหน้ีนัน้จะมาฟองให ลูกหน้ีตองรับผิดในหน้ีที่มิไดขอรับชําระหน้ีในภายหลังไมได (คํา

พิพากษาศาลฎีกาที ่1001/2509)  

 อาจกลาวไดวา  เมื่อลูกหน้ีถูกฟองขอใหเปนบุคคลลมละลายตอศาล  และศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งเจาหน้ีทั้งหลายจะตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย  มิฉะน้ัน จะไม

มีสิทธิไดรับชําระหน้ี ดวยวิธีการแบงเฉลี่ยทรัพยสิน  และทําใหหน้ีน้ันระงับไป  ดังน้ัน จึงเกิดเปน

ประเด็นปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย ไมวาจะ

เปนสถานะของคําสั่งทางปกครองทางการเงินในคดีลมละลาย  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  


