
 

 

บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองกรณีลูกหนี้เปน 

บุคคลลมละลาย 

 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยองคกรฝายปกครองที่มีอํานาจตามกฎหมายยอมมีผลใชยัน

บุคคลต้ังแตขณะที่ผูน้ันไดรับแจง  กฎหมายถือเอาเวลาที่ผูน้ันไดรับแจงเปนตนไป  ไมใชเวลาที่

บุคคลนั้นทราบคําสั่งทางปกครอง  การแจงจะกระทําไดดวยวิธีการเชนใดน้ัน  เปนไปตามที่บัญญัติ

ไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หมวด 4 มาตรา 68 ถึง 74 

 เมื่อมีการแจงคําสั่งทางปกครองโดยถูกตองแลว  คําสั่งทางปกครอง ยอมมีผล ผูกพันผู

ไดรับคําสั่งท างปกครองนับแตน้ัน  หากเปนคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  และผูไดรับ

คําสั่งทางปกครองไมยอมชําระหรือชําระไมครบถวน  องคกรฝายปกครอง ตองมีหนังสือเตือนใหผู

น้ันชําระอีกคร้ัง  หากผูไดรับคําสั่งทางปกครองยังไมยอมชําระหรือชําระไมครบถวน  องคกรฝาย

ปกครองสามารถใชมาตรการตามที่กฎหมายบัญญัติกับผูอยูใตบังคับของคําสั่งทางปกครองได  โดย

วิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันออกขายทอดตลาดมาชําระเงินตาง  ๆ ใหครบถวน  โดยไม

จําตองฟองคดีตอศาล     ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญตามกฎหมายเพื่อใหไดเงินมาชําระหน้ีที่เกิดจาก

คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน แตกระน้ันเลย  การใชมาตรการบังคับทางปกครองดังกลาว  

ยังมีประเด็นปญหาที่ตองศึกษาวิจัยอีกหลายประการดังน้ี 

ปญหาสถานะทางกฎหมายในคดีลมละลายของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  

 ตามที่ไดอธิบายไวในบทที่ 3 แลววา คําสั่งทางปกครองทา งการเงินที่มีผลตอการบังคับ

ทางปกครองกรณีลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย มีดังน้ี 

 1) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

 2) คาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจ าย

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

 3) คาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา  58(2) แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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 4) คําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 

 เมื่อมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช 2483 บัญญัติวา “เจาหน้ีซึ่งจะ

ขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายจะเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็ตาม  ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  แตถาเจาหน้ี

อยูนอกราชอาณาจักร  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขยายกําหนดเวลาใหอีกไดไมเกินสองเดือน  

(วรรคสอง )   คําขอรับชําระหนี้น้ันตองทําตามแบบพิมพ  โดยมบีญัชแีสดงรายละเอียดแหงหน้ีสนิ  

และขอความระบุถึงห ลักฐานประกอบหน้ีและทรัพยสินอยางหน่ึงอยางใดของลูกหน้ีที่ยึดไวเปน

หลักประกันหรือตกอยูในความครอบครองของเจาหนี้ ” และผลของการไมยื่นคําขอรับชําระหนี้ ใน

คดีลมละลาย  ก็คือเจาหน้ีหมดสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีน้ันแ ลว จึงมีประเด็นที่ตองศึกษาถึงสถานะ

ของคําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้งสี่ประเภทในคดีลมละลาย แยกยอยไดดงัน้ี 

  1. มูลหน้ีท่ีจะย่ืนคําขอรับชําระหน้ี 

  เหตุที่ตองพิจารณามูลหน้ีที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ี ในคดีลมละลาย  สืบเนื่องมาจาก

ตามมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติลมละลายดังกลาว บัญญัติวา “เจาหน้ีไมมีประกันอาจขอรับชําระ

หน้ีได ถามูลแหงหน้ีไดเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย  แมวาหน้ีน้ันยังไมถึงกําหนดชําระ

หรือมีเงื่อนไขก็ตาม เวนแต (1) หน้ีที่เกิดขึ้นโดยฝาฝนขอหามตามกฎหมาย  หรือศลีธรรมอันดี  หรือ

หน้ีที่ฟองรองใหบังคับคดีไมได  (2) หน้ีที่เจาหน้ีย อมใหลูกหน้ีกระทําขึ้นเมื่อเจาหน้ีไดรูถึงการที่

ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัวแตไมรวมถึงหน้ีที่เจาหน้ียอมใหกระทําขึ้นเพื่อใหกิจการของลูกหน้ีดําเนิน

ตอไปได  

  หลักทั่วไปของมาตรา 94 ไดแก  หน้ีที่ขอรับชําระหน้ีตองเปนหน้ีเงินในหน้ีที่อาจ

ขอรับชําระหน้ีได พระราชบัญญัติลมละลายฯ กําหนดใหเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีก็แตโดยการยื่นคํา

ขอรับชําระหนี้เขามาในคดีลมละลาย ซึ่งมีเฉพาะแตหน้ีเงินเทาน้ัน  หน้ีที่เกี่ยวดวยการกระทํา  งดเวน

การกระทํา และสงมอบทรัพยสิน เจาหน้ีไมอาจยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได  

คําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้งสี่ประเภทถือเปนหนี้เงินที่อาจขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายได  

ดังปรากฏในคําอธิบายของนักวิชาการในตําราหลายเลม  เชน “มาตรการบังคับในเร่ืองหนี้เงินตาม

มาตรา 57 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.2539 น้ี โดยหลักการจะนํามาใช

บังคับในกรณีที่บุคคลใดมีหนาที่ตองชําระเงินใหแกรัฐตามสัมพันธของกฎหมายมหาชน  เชน เงนิ

ภาษีอากร คาธรรมเนียม  คาบํารุง เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ คาปรับ หรือเงนิอ่ืนใดในกฎหมายทีก่าํหนดให

เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเอกชนชําระได  หนี้เงินในทางปกครองนั้น  โดยสภาพจะใชบังคั บแกบุคคล
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จํานวนมากหรือหนี้บางราย จะมจํีานวนนอยมาก  (ชยัวัฒน วงศวฒันศานต , 2540, หนา 335-336) 

และดังที่ปรากฏ  “การออกคําสั่งตามมาตรา 12 (มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539) นี้เปนมาตรการพิเศษซึ่งจะตองโยงกลับไปพิจารณา มาตรา 55 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งกําหนดวาการบังคับทางปกครองไมใช

กับเจาหนาที่ เวนแตจะมกีฎหมายกาํหนดไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งก็ถือวามาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติน้ี

กําหนดการบังคับทางปกครองไวเปนอยางอ่ืนจึงนํามาใชบังคับกับเจาหนาที่ไ ด สวนวิธีการนํามาใช

บังคับน้ัน ในกรณีน้ีเปนหน้ีเงินจึงอยูในบังคับมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 (ชาญชัย แสวงศกัด์ิ, 2550, หนา 69) ดังน้ัน คําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้งสี่

ประเภทก็ถือวาเปนหน้ีเงินที่อาจยื่นคําขอชําระหน้ีในคดีลมละลายได  จึงจําเปนตองวิเคราะหมูลหน้ี

ที่จะนํามายื่นคําขอรับชําระหน้ีวาเกิดเมื่อใด 

  วันเกดิมลูหน้ี หมายถึง วันที่มีนิติสัมพันธอันจะทําใหเจาหน้ีมีสิทธิเรียกรองตอลูกหน้ี

ไดเกิดขึ้น  หน้ีที่จะขอรับชําระหน้ีได  มูลแหงหน้ีจะตองเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่ งพิทักษทรัพย

ของลกูหน้ี ซึ่งอาจเปนวันพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาดได  (เอ้ือน ขนุแกว , 2550, 

หนา 163-166) 

  วันเกดิมลูหน้ี พิจารณาแยกตามมูลหน้ีตาง ๆ เชน 

  หน้ีภาษีอากร  ของปกอนที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย  แมวาเพิ่งทําการประเมิน  หรือ

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเพิ่งมีคําวินิจฉัยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ถือวาเปนหน้ีที่อาจ

ขอรับชําระหน้ีได 

  คําพิพากษาฎีกาที่  1826/2511 การที่เจาพนักงานประเมินทําการประเมินในภายหลัง  

เน่ืองจากจําเลยมิไดยื่นแบบแสดงรายการคาแลวมีหนังสือแจงยอดเงินภาษีไ ปใหจําเลยชําระเงิน

ดังกลาว ไมทําใหมูลหน้ีคาภาษีการคาเพิ่งเกิด  แมหนังสือแจงยอดเงินภาษีที่ประเมินจะเพิ่งมีไปยัง

จําเลยภายหลังจากจําเลยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว  กรมสรรพากรก็ยังมีสิทธิยื่นคําขอรับชําระหน้ี

คาภาษีการคา ซึ่งมีมูลหน้ีเกิดขึ้นกอนได 

  หน้ีตามคํา พิพากษา  แมวาคดีแพงศาลจะมีคําพิพากษาหลังจากศาลลมละลายมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยของลูกหน้ีแลว  แตคําพิพากษาน้ันไดแสดงถึงมูลหน้ีเดิมซึ่งเกิดขึ้นกอนศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพย ถือวามูลหน้ีเกิดกอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย   

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  1384/2525 (ประชุม ใหญ) แมเจาหน้ีจะยื่นคําขอรับชําระหน้ี

ตามคําพิพากษาซึ่งตัดสินหลังวันพิทักษทรัพย  แตคําพิพากษา น้ันไดแสดงถึงมูลหน้ีเดิมอยูแลววา

เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยยอมถือไดวาหน้ีตามคําพิพากษาที่เจาหน้ีขอรับชําระหน้ี



84 
 

 

ดังกลาวมูลหน้ีไดเกิดขึ้นกอนที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย  เจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ไดตามมาตรา 94 

แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 

  หน้ีคาปรับ  หากผิดสัญญากอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย  กําหนดคาปรับเปนรายวัน  

เจาหน้ีมีสิทธิขอรับชําระหน้ีตามมูลคาปรับถึงวันพิทักษทรัพย 

  คําพิพากษาฎีกาที่ 1064/2522 แมเหตุผิดสัญญาจะมีมากอนวันที่ศ าลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยลูกหน้ีก็ตาม  แตตามสัญญากําหนดใหลูกหน้ีผูผิดสัญญาตองเสียคาปรับเปนรายวันเปนทุก

วันที่ผิดสัญญาอยู มูลหน้ีเงินคาปรับจึงเกิดขึ้นเปนรายวันไป ดังน้ัน เจาหน้ียอมมีสิทธิขอรับชําระหน้ี

ดังกลาวไดเพียง ถึงวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติลมละลายฯ  มาตรา  94 

มิใชถึงวันวันบอกเลิกสัญญาซึ่งเปนวันหลังจากที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว 

  คําพิพากษาฎีกาที่  6748/2541 เจาหน้ีมีสิทธิปรับลูกหน้ีเปนรายวันตามสัญญาวันละ  

3,627 บาท นับแตวนัที่  29 ตุลาคม 2532 เปนตนไป  แมเหตุผิดนัดผิดสัญญาทําใหเจาหน้ีมีสิทธิรับ

ชําระเงินคาปรับเปนรายวันจากลูกหนี้  ซึ่งมีมากอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด

กต็าม แตตามสัญญาไดกําหนดใหลูกหน้ีผูผิดนัดผิดสัญญาตองเสียคาปรับแกเจาหน้ีเปนรายวันทุก

วันที่ยังผิดนัดผิดสัญญาอยู มูลหน้ีในเงินคาปรับจึงเกิดขึ้นเปนรายวัน  ดังน้ี มูลหน้ีในเงินคาปรับ เปน

รายวันตามสัญญาสวนที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด  เจาหน้ีจึง

ไมมีสิทธิขอรับชําระหน้ีจากกองทรัพยสินของลูกหน้ีได  เพราะฝาฝนต อบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติลมละลายฯ มาตรา 94 

  เมื่อมีการแจงคําสั่งทางปกครอง   หากคําสั่งทางปกครองนั้นเปนคําสั่งทางปกครองที่

อาจอุทธรณตอไปได  และผูไดรับคําสั่งทางปกครองไมอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  

คําสั่งทางปกครองยอมมีผลบังคับไดทันทีที่ไดแจงคํา สั่งใหผูรับคําสั่งทางปกครองทราบ  แตถึงแมผู

ไดรับคําสั่งทางปกครองจะอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้น  การ

อุทธรณคําสั่งทางปกครองก็ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  เวนแตจะมีการสั่ง

ใหทุเลาการบังคับตามมาตรา  56 วรรคหน่ึง (มาตรา 44 วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) ซึ่งตามมาตรา  56 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติไววา  “เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใช

มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้  เวนแตจะมี

การสั่งใหทุเลาการบังคับไวกอน โดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งน้ันเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผู

มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว” 
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  ฉะน้ัน จึงมีประเด็น ที่จะตองวิเคราะห คําสั่งทางปกครอง ทางการเงินทั้งสี่ประเภทวา

มูลแหงหน้ีที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ีเกิดขึ้นเมื่อใดแยกออกเปนรายประเภทไป ซึ่งเมื่อพิจารณาคําสั่ง

ทางปกครอง ที่กําหนดใหชําระเงิน  มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 ซึ่งบัญญัติว า “คําสั่งทางปกครองที่กํา หนดใหผูใดชําระเงิน  ถาถึงกําหนดแลวไมมีการ

ชําระโดยถูกตองครบถวน  ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต

ตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน  เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง

โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ั นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน ...” จะเห็นไดวา  

เมื่อมีการออกคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินซึ่งเปนคําสั่งทา งปกครองประเภทที่จะตองมี

การบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งแลว คําสั่งทางปกครองยอมมีผลบังคับไดทันทีที่ไดแจงคําสั่งทาง

ปกครองใหผูรับคําสั่งทา งปกครอง ดังน้ัน ถือไดวามูลหน้ีเกิดนับแตวัน ที่ไดแจงคําสั่งทางปกครอง

ใหผูไดรับคําสั่งทางปกครองทราบ  สวนการออก คําเตือนเปนหนังสือใหผูรับคําสั่งทางปกครอง

ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดนั้น เปนสภาพของการบังคับตอพฤติกรรม  (Behavior) เพื่อใหกระทํา

การชําระหนี ้ซึ่งเปนการสั่งในชั้นบังคับคดีเทาน้ัน (ชยัวัฒน วงศวฒันศานต, 2540, หนา 337)  

  กรณี คําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 บัญญัติวา “ในกรณีที่เจาหนาที่ตอง

ชดใชคาสินไหมท ดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่

เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจาหนาที่ผูน้ัน ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ

ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่

ผูน้ันชําระ เงนิดังกลาวภายในกาํหนด ” ซึ่งกรมสงเสริมการสงออกไดมีหนังสือ ดวนมาก  ที่ พณ 

0903(2)/5162 ลงวันที่  24 ธนัวาคม 2541 ขอหารือเกี่ยวกับกรณีที่ทรัพยสินหนวยงานสูญหายไป

เนื่องจากถูกโจรกรรมอันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่  หนวยงานของรัฐ

จึงไดออกคําสั่งใหเจาหนาที่ ชดใชคาสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งพรอม

ทั้งไดแจงสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและสิทธิฟองคดีตอศาลใหเจาหนาที่ได

ทราบ แตเจาหนาที่ไมยอมชดใชโดยแจงวาไดยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยร องทุกขแลว 

และขอใหรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขกอน  คณะกรรมการกฤษฎีกาได

ตอบขอหารือดังกลาวสรุปไดความวา  “เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ดังกลาวชําระ

เงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 คําสั่งดังกลาว

ถือเปนคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 

 2539 ซึ่งหากถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  หนวยงานของรัฐจะตองมีหนังสือ
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เตือนใหชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากเจาหนาที่ดังกลาวไมปฏิบัติตามคําเตือน  หนวยงาน

ของรัฐอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ดังกลาวและขาย

ทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนไดตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 หรือฟองคดีตอศาล  หากหนวยงานของรัฐเห็นวาการใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองดัง กลาวอาจมีขอขัดของดวยประการใด  หนวยงานของรัฐก็อาจฟองคดีตอศาลภายใน

กําหนดอายุความสองป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการกระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูตอง

รับผิด สวนการที่เจาหนาที่ใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขน้ันไมเปนการประวิ ง

เวลาการชําระหนี้  หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการฟองคดีตอศาลไดโดยไมตองรอผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแตอยางใด ” (บันทึกความเห็นกรรมการรางกฎหมาย

คณะพิเศษ เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการบังคับใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐชดใช

คาสิน ไหมทดแทน  (กรณีเจาหนาที่ ไดรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  (พฤษภาคม 

2542)) ดังน้ัน เมื่อคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 เปนคําสั่งทางปกครอง  จึงถือไดวามูลหน้ีเกิดนับแตวันที่ ไดแจง

คําสั่งทางปกครองใหผูไดรับคําสั่งทางปกครองทราบ 

  สวนกรณีคาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของ

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

และคาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคั บทางปกครอง  มาตรา  58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 น้ัน 

  มาตรา 58 บัญญัติวา “คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา  ถาผูอยู

ในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

  (1) เจาหนาที่ เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอ บหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน  

โดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจาย  และเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหา

ตอปของคาใชจายแกเจาหนาที่ 

  (2) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตอง ไมเกนิสอง

หมื่นบาทตอวัน 

  เจาหนาที่ ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณี

ใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่

ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใช
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มาตรการบังคับทางปกครองโดยไมจําตองออกคําสั่งใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได  แตทั้งน้ี 

ตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน” 

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 ซึง่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 58 วรรค

สอง ของพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกาํหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง

ในกรณีที่ผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวดังน้ี 

  ขอ 1 เจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง ในกรณีที่ผูอยูในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ไดแก 

  (1) รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินสองหมื่นบาทตอ

วัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

  (2) คณะกรรมการตามกฎหมายมีอํานาจกําห นดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกิน

สองหมื่นบาทตอวัน  สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่ว

ราชอาณาจักร 

  (3) ปลดักระทรวง  อธบิดี  หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเทียบเทา

ปลดักระทรวงหรืออธบิดี  มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองได ไมเกินหน่ึงหมื่นหาพัน

บาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

  (4) ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มอํีานาจกาํหนดจํานวน

คาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิ บัติตามคําสั่ง

ทางปกครองที่อยูในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 

  (5) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองได

ไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขต

จังหวัด 

  (6) นายอําเภอมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอ

วัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอําเภอ 

  (7) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทาง

ปกครองไดไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยู

ในเขตอํานาจ 
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  (8) ผูแทนของรัฐวิสาหกจิหรือหนวยงาน อ่ืนของรัฐมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับ

ทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง

ทุกทองที่ท่ัวราชอาณาจักร 

  (9) พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไม

เกินหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจ 

  (10) เอกชนซึ่งไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐอาจใชมาตรการปรับทาง

ปกครองไดสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกคร องทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร  โดย

เสนอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเปนราย

กรณีไป แตทั้งน้ีไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตอวัน 

  ขอ 2 ในกรณีที่เจาหนาที่ตามขอ 1(3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) เห็นวา การกาํหนด

จํานวนคาปรับทาง ปกครองตามอํานาจที่มีอยูไมเพียงพอที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

เจาหนาที่อาจเสนอผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแล ซึ่งมีอํานาจกําหนดจํานวน

คาปรับทางปกครองสูงกวาตน เปนผูกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองก็ได 

  ขอ 3 ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจําน วนคาปรับทางปกครองดําเนินการบังคับใหมี

การชําระคาปรับทางปกครองทุกสิบหาวัน 

  ขอ 4 ใหเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูที่ชําระคาปรับไวเปนหลักฐาน 

  ใบเสร็จรับเงินใหมีขอความแสดงวาเปนคาปรับทางปกครองตามกรณีใดและให

บันทึกการชําระคาปรับทางปกครองไวในตนเร่ืองดวย 

  มาตรา 59 บัญญัติวา “กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 เจาหนาที่

จะตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครอง  ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณี คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองก็

ได 

  คําเตือนน้ันจะตองระบุ 

  (1) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง  แตจะกาํหนดมากกวาหน่ึง

มาตรการในคราวเดียวกนัไมได 

  (2) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคล อ่ืน

กระทําการแทนหรือจํานวนคาปรับทางปกครองแลวแตกรณี 

  การกาํหนดค าใชจายในคําเตือน  ไมเปนการตัดสิทธิที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มขึ้น  หาก

จะตองเสียคาใชจายจริงมากกวาที่ไดกําหนดไว” 
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  มาตรา 61 บัญญัติวา  “ในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครองใหเจาหนาที่

ดําเนินการตอไปตามมาตรา 57” 

  ดังบทบัญญัติของกฎหมายขางตน  กรณีคาใชจ ายในการดําเนินการแทนและเงนิเพิม่

ในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตามมาตรา 58(1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และคาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา 

58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผูเขียนเห็นวามีลักษณะเปนหน้ี

คาปรับ ทั้งน้ีเทียบเคียงตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1064/2522 และคําพิพากษาฎีกาที่  6748/2541 ที่

ยกตัวอยางไวขางตน สรุปไดความ วา “หากเปนมูลหน้ีเงินคาปรับจึงเกิดขึ้นเปนรายวันไป  เจาหน้ี

ยอมมีสิทธิขอรับชําระหน้ีดังกลาวไดเพี ยงถึงวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีตาม

พระราชบัญญัติลมละลายฯ มาตรา 94 แตมูลหน้ีในเงินคาปรับเปนรายวันที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาล

มีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด  เจาหน้ีจึงไมมีสิทธิขอรับชําระหน้ีจากกองทรัพยสินของ

ลกูหน้ีได  เพราะฝาฝนตอบท บัญญัติแหงพระราชบัญญัติลมละลายฯ มาตรา 94” ดังน้ัน มูลหน้ีของ

คาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตาม

มาตรา 58(1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และคาปรับทางปกครอง

ตามมาตรการบังคับทาง ปกครอง มาตรา 58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 จึงเปนหน้ีคาปรับที่ถือเปนมลูหน้ีซึ่งเปนฐานแหงการยื่นคําขอรับชําระหน้ี  และมูลหน้ีทั้ง

สองประเภทน้ีจะ ตองเกิดนับแตวันที่ไดแจงคําสั่งทางปกครองใหผูไดรับคําสั่งทางปกครองทราบ

และเกิดกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เทาน้ัน หากเปนคาใชจายในการดําเนินการแทน

และเงินเพิ่ม  และคาปรับทางปกครองที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้

เด็ดขาด จํานวนหน้ีดังกลาวไมอาจนํามายื่นคําขอรับชําระหน้ีได  สวนกรณีตามมาตรา  59 ที่กําหนด

หลักเกณฑวา กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 ใหเจาหนาที่มีคําเตือนเปนหนังสือ

เสยีกอน ก็เปนเพียง สภาพของการบังคับตอพฤติกรรม  (Behavior) เพื่อใหกระทําการชําระหน้ี  ซึ่ง

เปนการสั่งในชั้นบังคับคดีเทาน้ัน  (ชยัวัฒน  วงศวฒันศานต , 2540, หนา 337)  และเมื่อคําสั่งทาง

ปกครองที่กําหนดใหชําระเงินน้ันเทียบไดกับคําพิพากษาของศาล  และคําสั่งเตือนใหชําระเงินเทียบ

ไดกับคําบังคับของศาลแลว (วิจติรา วอนเพยีร, 2549, หนา 145) และหน้ีที่จะนํามายื่นคําขอรับชําระ

หน้ีในคดีลมละลาย  ตามมาตรา  94 แหงพระราชบัญญัติลมละลายดังกลาว  พิจารณาแตเพียงวามูล

แหงหน้ีที่เจาหน้ีจะนํามายื่นคําขอรับชําระหน้ีไดน้ันตองเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

เทาน้ัน ดังน้ัน เมื่อเกิดหน้ีคาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่ม  และคาปรับทางปกครอง ที่จะ

นํามายื่นคําขอรับชําระหน้ีขึ้นแลว  ก็ไมจําตองมี คําบังคับแตอยางใด  โดยถอืวา เมื่อมีการแจงคําสั่ง
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ทางปกครองใหผูไดรับคําสั่งทางปกครองทราบ แลว และจํานวนหน้ีไดเกดิขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาดก็สามารถนํามายื่นคําขอรับชําระหนี้ไดทันที  โดยไมจําตองมีการแจงเตือนเปน

หนังสืออีกแตอยางใด 

  2. เจาหน้ีผูมีสิทธิท่ีจะย่ืนคําขอรับชําระหน้ี 

  หลักทั่วไปของมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483 อีก

ประการหน่ึงก็คือ บุคคลที่ยื่นคําขอรับชําระหน้ีตองมีฐานะเปนเจาหน้ี 

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 56 ไดกาํหนดใหจา

หนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูมีอํานาจพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการที่

กาํหนดไวในสวนที ่ 8 การบังคับทางปกครอง  โดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองอาจมอบให

เจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่อ่ืนเปนผูดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ได

ตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง  ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการมอบอํานาจใน

การดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองสําหรับเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองใน

หนวยงานของรัฐประเภทตาง ๆ ไดแก 

  1. ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค  ใหการมอบอํานาจดังกลาวเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

  2. ราชการสวนทองถิ่น  ใหการมอบอํานาจดังกลาวเปนไปตามกฎหมายที่จัดต้ัง

ราชการสวนทองถิ่นน้ัน ๆ  

  3. รัฐวิสาหกจิหรือหนวย งานอ่ืนของรัฐ  ใหการมอบอํานาจดังกลาวเปนไปตาม

กฎหมายที่จัดต้ังรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐน้ัน ๆ  

  4. การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของ

เจาหนาที่ในระหวางหนวยงานตามขอ 1. ถึง ขอ 3. ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล  ใหเปนไปตามความตก

ลงระหวางหนวยงานน้ัน 

  นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 วรรค

สอง ไดกําหนดผูมีอํานาจสั่งยึดหรือขายทอดตลาดไวตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจ

สั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ไวดังน้ี 

  ขอ 1 การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสินของผูอยูใตบังคับของคําสั่งทางปกครอง ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ดังตอไปน้ี 
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  1) ปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี  ปลดักระทรวง  หรือปลดัทบวง  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง

ปกครอง เปนเจาหนาที่ในสังกัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  

หรือสํานักงานปลัดทบวง แลวแตกรณี 

  2) อธบิดีหรือหัวหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกรม  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง

เปนเจาหนาที่ในสังกัดของกรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี 

  3) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของราชการสวน

ภูมิภาคในจังหวัด 

  4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง

ปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ แลวแตกรณี 

  5) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หรือปลัดเมืองพัทยา  ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร  

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเมอืงพทัยา แลวแตกรณี 

  6) ผูบริหารหรือคณะผูบริหารทองถิ่นนอกจาก (5) โดยความเห็นชอบของผูวาราชการ

จังหวัดในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น 

  7) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชน  ซึ่งมี

อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

  8) เจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) แลวแตกรณี  ในกรณีที่ผูทํา

คําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับแตงต้ังหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดังกลาว 

  ขอ 2 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามขอ 1 เปนผูทําคําสั่งทางปกค รอง ใหเจาหนาที่

ดังกลาว แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูอยูในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครอง 

  ขอ 3 ความในขอ 1 และขอ 2 มิใหใชบังคับกับกรณีที่กฎหมายใดกําหนดเร่ืองผูมี

อํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดไวโดยเฉพาะ 

  กรณีตัวอยางที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีความเห็นวา ผูใดเปน

ผูมีอํานาจในการสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน ไดแก  

  1. บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 (เร่ืองเสร็จที่ 183/2544)  

  ขอเท็จจริงและขอหารือ ขององคการแบตเตอร่ี  กระทรวงกลาโหม  ไดมอบหมายให

เจาหนาที่ขององคการฯ  จําหนายแบตเตอร่ี  แตไมสามารถเรียกเก็บเงินจากการจําหนายได  จึงได
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ดําเนินการใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแ ทนเพือ่การละเมดิ  แตเจาหนาที่ไมยินยอมชดใช  

องคการฯ จึงขอหารือองคการฯ จะทําการยึดหรืออายึดทรัพยสินของเจาหนาที่ตามมาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงขอทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการยึด  การ

อายดั และขายทอดตลาดวาจะตองดําเนินการตามขั้นตอนอยางไร 

  ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  องคการฯ เปนรัฐวิสาหกิจ ผูอํานวยการองคการฯ ในฐานะผูบริหารของรัฐวิสาหกิจจึง

เปนผูมีอํานาจในการสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามขอ 1 (4) ของกฎกระทรวง  

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ฯลฯ  

  สวนวิธีการยึด การอายัด  และการขายทอตดลาดทรัพยสินนั้น  ผูอํานวยการองคการฯ  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติไว  โดยไม

ตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือกรมบังคับคดีดําเนินการแตอยางใด  เนื่องจากมาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติน้ี บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง  

  2. บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใช

มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพยสิน และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินตาม

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

  ขอเท็จจริงและขอหารือ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมศุลกากรขอหารือแนวทางปฏิบัติในการใช

มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งมีปญหาเนื่องจากทั้งสองหนวยงานไมมีระเบียบ

กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  และเจาหนาที่ของหนวยงานไมมี

ความรูและประสบการณในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  

  ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  1) กรณีของก รมศุลกากร  ผูมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด

ทรัพยสิน ไดแก อธิบดีกรมศุลกากร ตามขอ 1 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ฯลฯ สวน

กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดแก อธิการบดี ตามขอ 1 (4) ของกฎกระทรวงเดียวกัน 

  2) ผูปฏิบัติการตามคําสั่งยึ ดหรืออายดัหรือขายทอดตลาด  ไดแก  เจาหนาที่ผูอยูใต

บังคับบัญชาของผูมีอํานาจออกคําสั่งและเปนผูที่ผูออกคําสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน

ระบุไวในคําสั่งใหเปนผูปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน 
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  3) วิธีการยึดหรือการอายัดหรือการขายทอดตลาดทรัพยสิน  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ

ตามคําสั่งยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิน นําวิธีการที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง ไดแก บทบัญญัติตาง ๆ ในหมวด 2 วิธียึดทรัพย อายัดทรัพย และการจายเงิน  มาเปนหลัก

ในการนํามาปรับใชกับการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เชน การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยใหจัดทํา

โดยนําเอกสารหรือทรัพยสินน้ันมาฝากไว ณ สถานที่ใดหรือแกบุคคล หรือมอบไวในความอารักขา

ของลูกหนี้ ตามมาตรา 303 หรือการยึดอสังหาริมทรัพยก็ตองดําเนินการตามมาตรา 304 แตไมอาจ

นําบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจพิเศษของเจาพนักงานบังคับคดีมาใชป ฏิบัติได  เพราะเจาหนาที่ผู

ปฏิบัติการตามคําสั่งเปนผูดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  มิใชเปน

เจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สวนรายละเอียดในการปฏิบัติน้ัน  

ควรมีการปรึกษาแนวทางปฏิบัติกับหนวยงานที่มีประสบการณ ในการยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสิน ไดแก กรมบังคับคดีและสํานักงานประกันสังคม และควรมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด  

อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อชําระเงินตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ โดยปรึกษากับหนวยงานที่ไดออกระเบียบดังก ลาวแลว  ไดแก  กรมที่ดิน  และ

กรมการประกันภัย 

  ฉะน้ัน จึงทําใหเกิดประเด็นปญหาวา  เจาหน้ีผูมีสิทธิที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ีไดแก

ผูใด เน่ืองจากไมมีการบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนวา  ผูใดมีฐานะเสมือนเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา  

จึงจําเปนตองพิจารณาประเด็นดังกลาว  เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีนิยาม

เฉพาะของคําวา  “เจาหน้ี” และ “ลกูหน้ี” ไว แตสามารถเขาใจโดยพิจารณาจากความหมายของหนี้

ตามที่ไดอธิบายไวในบทที่ 2 ไดวา เจาหน้ี คือฝายที่มีอํานาจที่จะบังคับบุคคลอีกฝายหน่ึงที่เรียกวา 

ลกูหน้ี  ใหสงมอบทรั พยสิน  กระทาํการ หรืองดเวนการอันใดอันหน่ึงให  ซึ่งเปนความผูกพันใน

กฎหมายระหวางบุคคลสองฝาย ซึ่งเปนความหมายของคําวา “หน้ี”  

  สําหรับพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช 2483 ไดแบงประเภทเจาหนี้ที่สามารถ

ขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายเปน 2 ประเภท คือ เจาหน้ีมีประกันและเจาหน้ีไมมีประกัน   

  เจาหน้ีมีประกัน  ตามพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483 มาตรา  6 

หมายความวา เจาหน้ีผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหน้ีในทางจํานอง จํานํา หรือสทิธยิดึหนวง  หรือ

เจาหน้ีมีบุริมสิทธิที่บังคับไดทํานองเดียวกับผูรับจํานํา  

  ตัวอยางคําวินิจฉัยวาเปนเจาหน้ีมีประกัน เชน 

  คําพิพากษาฎีกาที่  175/2529 โจทกฟองจําเลยเปนคดีลมละลายอางวาโจทกเปน

ตัวแทนซื้อหุนของบริษัทใหแกจําเลยผูเปนตัวการ โจทกไดออกเงินทดรองชําระคาหุนดังกลาวแทน
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จําเลยไปกอน  เชนน้ีโจทกก็ยอมมีสิทธิยึดหนวงใบหุนสํา หรับหุนที่โจทกซื้อแทนจําเลย  และยังคง

อยูในความครอบครองของโจทกได จนกวาจําเลยจะชําระเงินที่โจทกทดรองออกแทนจําเลยไปกอน  

ทั้งน้ี ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 241 มาตรา 224 และมาตรา 819 

เมื่อโจทกมีสิทธิยึดหนวงใบหุนซึ่งเปนทรัพยสินของจําเ ลย โจทกจึงเปนเจาหน้ีมีประกันตาม

พระราชบัญญัติลมละลายฯ มาตรา 6  

  คําพิพากษาฎีกาที่  1725/2528 เจาหน้ีไดออกเงินชําระหน้ีคาซื้อหุนแทนจําเลยไปใน

ฐานะเปนตัวแทนซือ้หุนใหจําเลยในตลาดหลกัทรัพย  เจาหน้ียอมมีสิทธิยึดหนวงใบหุนเหลาน้ันอัน

ตกอยูในความครอบครองของเจาหนี้ไวไดจนกวาจะไดรับเงินบรรดาคางชําระแกตนเพราะการเปน

ตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  819 การที่เจาหน้ีเปนผูทรงสิทธิยึดหนวง

เหนือทรัพยสินของลูกหน้ีตามกฎหมายวาดวยตัวแทนยอมถือไดวาเปนเจาหน้ีมีประกันตาม

พระราชบัญญัติลมละลายฯ มาตรา 6 เจาหน้ีจึงมีสิทธิขอรับชําระหน้ีโดยขอใหเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยขายทอดตลาดทรัพยสินอันเปนหลักประกัน คือใบหุนแลวขอรับชําระหน้ีสําหรับหน้ีที่ยังขาด

อยูไดตามมาตรา 96(3)   

  สวนเจาหน้ีไมมีประกันพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ไมไดใหนิยามคํา

วา “เจาหน้ีไมมีประกัน ” ไว แตสามารถอธิบายไดวา  “เจาหน้ีไมประกัน ” คือ เจาหน้ีที่ไมมีสิทธิ

เหนือทรัพยสินของ ลกูหน้ี อีกทั้งยังไมมีสิทธิเขาไปยุงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ีจนกวาจะไดใช

สิทธิฟองเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ี  และดําเนินกระบวนการบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาเอาจาก

ทรัพยสินของลูกหน้ี หรือจนกวาลูกหน้ีจะลมละลายแลว  

  ตัวอยางคําวินิจฉัยวาเปนเจาหน้ีไมมีประกัน เชน 

  คําพิพากษาฎีกาที่  4791/2536 บุริมสิทธิพิเศษในมูลจางทําของเปนการงานทําขึ้นบน

อสังหาริมทรัพย  เจาหนี้ตองทําประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลงทะเบียนไวกอนเร่ิมลงมือทําการ

กอสรางอาคาร  เพื่อใหมีผลบริบูรณเปนบุริมสิทธิพิเศษใชยันเจาหน้ีอ่ืนในการที่จะได รับชําระหน้ี

เหนือที่ดินของลูกหน้ีกอนเจาหน้ีอ่ืน  หากเจาหน้ีมิไดจดทะเบียนไวยอมไมมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือ

ที่ดินของลูกหน้ีและไมมีสิทธิไดรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีอ่ืน  และถือไมไดวาเจาหน้ีเปนเจาหน้ีมี

ประกันตามความหมายในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติลมละลายฯ เจาหน้ีคงอยูในฐานะที่จะขอรับ

ชําระหน้ีจากกองทรัพยสินของจําเลยอยางเจาหน้ีสามัญเทาน้ัน 

  คําพิพากษาฎีกาที ่3437/2536 โจทกฟองจําเลยใหลมละลายดวยหน้ีเงินกูยืมซึ่งมีบุคคล

อ่ืนจํานองที่ดินเปนประกัน โจทกยอมไมใชเจาหนี้มีประกันตามพระราชบัญญัติลมละลายฯ  มาตรา 
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6 เพราะที่ดินที่จํานองไมใชทรัพยสินของจําเลย  โจทกไมใชผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินของจําเลย

ในทางจํานอง จึงสามารถฟองจําเลยใหลมละลายไดตามมาตรา 9 โดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา 10 

  คําพิพากษาฎีกาที่  7820/2547 สัญญาจํานําสิทธิการรับเงินฝากระหวางลูกหน้ีกับ

เจาหน้ี และเจาหน้ีอ่ืนอีก  12 ราย มหีลกัฐานแหงสทิธิ  คือสมุดเงินฝากออมทรัพยที่ธนาคารออกให

ลูกหน้ีเปนหลักฐานแหงสิทธิการรับเงินฝาก  แตสมุดเงินฝากเปนเอกสารธรรมดาที่ทําขึ้นเพื่อเปน

หลักฐานแหงสิทธิการรับเงินฝาก แตสมุดเงินฝากเปนเอกสารธรรมดาที่ทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐ านแหง

สิทธิทั่วไป  มิใชสิทธิซึ่งมีตราสารที่ใชแทนสิทธิหรือทรัพยซึ่งเปนเอกสารที่ทําขึ้นตามแบบพิธีใน

กฎหมายและโอนกนัไดดวยวิธขีองตราสาร  จึงมิใชการจํานําสิทธิซึ่งมีตราสารตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  750 เจาหน้ีจึงไมใชเจาหน้ีผูมีสิทธิเหนือทรัพยสิน ของลกูหน้ี

ในทางจํานํา อันจะเปนเจาหน้ีมีประกันตามพระราชบัญญัติลมละลายฯ มาตรา 6 

  ในประเด็นน้ี  ผูเขียน มีความ เห็นวา  เจาหนาที่ผูพิจารณาใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองตามมาตรา  56 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 น้ัน เปน

เจาหนาที่ที่ดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน  

และคําสั่งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสิน เทาน้ัน ไมไดหมายความรวมถึง เพื่อปฏิบัติตามคําสั่ง

ยึด อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน  แตเมื่อพิจารณาถอยคําในมาตรา  57 แหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว  เมื่อมีการออกคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินแลว  วรรคสองของมาตรา  57 ได

กําหนดผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด  ซึ่งถือไดวาเปนผูมีอํานาจบังคับชําระหน้ี  และ

มีฐานะเสมือนเจาหนี้ตามคําพิพากษา และเปนเจาหน้ีประเภทไมมีประกัน  แตกรณีดังกลาวก็ยังเปน

ปญหาที่สมควรจะมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวาผูใดมีฐานะเปนเจาหน้ีที่จะ

ยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย  

  3. ผลของการปลดลมละลายตามมาตรา 77 

  สืบเนื่องจากหลักเกณฑของกฎหมายลมละลายของไทยนั้น หลังจากศาลมีคําพิพากษา

ใหลูกหน้ีลมละลายแลว  ลูกหน้ีอาจจะหลุดพนจากการลมละลายไดวิธีหน่ึง  คือ โดยการปลดจาก

ลมละลาย ซึ่งประเภทของการปลดจากลมละลาย ตามกฎหมายลมละลายของไทยมีอยู  2 กรณี คือ 

ศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลายตามมาตรา  71 และการปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมายตาม

มาตรา 81/1  

 ก) ศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลาย  มาตรา  67/1 เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหลมละลายแลว  

บุคคลลมละลายอาจไดรับการปลดจากลมละลายเมื่อศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลายตามมาตรา 71 

หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1  
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 มาตรา 68 เมื่อศาลไดพิพากษาใหลมละลายแลว  บุคคลลมละลายอาจยื่นคําขอโดยทําเปน

คํารองตอศาล เพื่อขอใหมีคําสั่งปลดจากลมละลายได  แตตองนําเงินมาวางไวตอเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยตามจํานวนที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเห็นสมควรไมเกินหาพันบาทเพื่อเปนประกัน

คาธรรมเนียมและคาใชจาย 

 การกําหนดวันน่ังพิจารณาคําขอน้ี ตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีเ วลาสงแจงความให

บุคคลลมละลาย  และเจาหน้ีทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วัน  และโฆษณาใน

หนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหน่ึงฉบับ 

 มาตรา 71 ใหศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลาย เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวา 

 (1) ไดแบงทรัพย สินชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีที่ ไดขอชาํระหน้ี ไวแลวไมนอยกวา รอยละหา

สิบ และ 

 (2) ไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต  

 คําสั่งปลดจากลมละลายตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะพึง

ไดมาในเวลาตอไปกไ็ด  แตตองไมเกินระยะเวลาที่บุคคลนั้นไดรับการปลดจากลมละลายตามาตรา 

81/1 

 อน่ึง มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ไดใหนิยามคําวา  “บุคคล

ลมละลายทุจริต” หมายความวา  บุคคลลมละลายที่ถูกศาลพิพากษาวามีความผิดตามมาตรา 163 ถึง

มาตรา  170 แหงพระราชบัญญัติน้ี  หรือเปนบุคคลลมละลายอันเน่ืองมาจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการ

กระทําความผิดฐานยักย อกหรือฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือการกระทําความผิดอันมี

ลักษณะเปนการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการ

ฉอโกงประชาชน 

 ข) การพนจากลมละลายโดยผลของกฎหมาย 

 มาตรา 81/1 วรรคหน่ึง ภายใตบังคับมาตรา 81/2 บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให 

ลมละลายแลว ใหปลดบุคคลนั้นจากลมละลายทันทีที่พนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่ศาลได

มีคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแต 

 (1) บุคคลน้ันไดเคยถูกพิพากษาใหลมละลายมากอนแลว และยังไมพนระยะเวลาหาปนับ

แตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลายคร้ังกอนจนถึงวัน ที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยคร้ังหลังใหขยาย

ระยะเวลาเปนหาป 

 (2) บุคคลนั้นเปนบุคคลลมละลายทุจริตที่ไมมีลักษณะตาม (3) ใหขยายระยะเวลาเปนสิบ

ป เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลน้ันถูกศาลพิพากษาใหลมละลายมาแลวไมนอยกวาหาป  
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ศาลจะสั่งปลดจากลมละลายกอนครบกําหนดสิบปตามคําขอของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือของ

บุคคลลมละลายน้ันก็ได 

 (3) บุคคลนั้นเปนบุคคลลมละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด

อันมีลักษณะเปนการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการ

ฉอโกงประชาชน ใหขยายระยะเวลาเปนสิบป 

 ในกรณีที่มีเหตุตาม (1) (2) หรือ (3) มากกกวาหนึ่งเหตุใหขยายระยะเวลาโดยอาศัยเหตุใด

เหตุหน่ึงที่มีระยะเวลาสูงสุดเพียงเหตุเดียว 

 ใหนําบทบัญญัติมาตรา  76 มาตรา  77 และมาตรา  78 มาใชบังคับกับการปลดจาก

ลมละลายตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

 ดังที่ไดอธิบายมาแลวขางตน  เปนขั้นตอนและวิธีการที่ลูกหน้ีจะไดรับการปลดจาก

ลมละลายตามกฎหมายของไทย  แตหากเปนการปลดจากลมละลายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ตามที่ไดอธิบายไวในบทที่ 3 กฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกากําหนดใหศาลตองมีคําสั่งให

ปลดลูกหนี้บุคคลธรรมดาจากลมละลายทุกกรณี หากไมปรากฏวามีผูมีสวนไดเสียยื่นคําคัดคานการ

ปลดลูกหน้ีจากลมละลายภายใน  60 วัน นับแตวันนัดประชุมเจาหน้ีคร้ังแรก  หรือวันอ่ืนใดที่ศาล

อนุญาตใหขยายระยะเวลาออกไป  ดังน้ัน ลูกหนี้บุคคลธรรมดาในสหรัฐอเมริกาจึงอาจไดรับการ

ปลดจากลมละลายเพียงในเวลา 60 วัน นับแตวันนัดประชุมเจาหน้ีคร้ังแรก  หรือเวลาเพียงประมาณ  

3 เดือน นับแตศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีเทาน้ัน  เวนแตมีการยื่นคําคัดคาน

การปลดลูกหนี้จากลมละลาย  แตเหตุที่จะคัดคานน้ัน  ก็ตองเปนเหตุตามที่กฎหมายกําหนด  ไดแก  

ลกูหน้ีปกปดซุกซอนทรัพยสินโดยทุจริต  ซึ่งกรณีน้ีเทียบไดกับลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

ตามมาตรา 71(2) ของกฎหมายไทย หรือเคยไดรับการปลดจากลมละลายในระยะเวลา  8 ป กอนศาล

มีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินในคดีปจจุบัน  

 ผลของการปลดจากลมละลาย  

 เมื่อศาลมีคําสั่ งปลดลูกหนี้จากลมละลาย  ไมวาจะเปนการปลดโดยคําสั่งศาลหรือโดยผล

ของกฎหมาย  ยอมทําใหลูกหน้ีหลุดพนจากหน้ีสินตาง  ๆ อันอาจพึงขอรับชําระได  เวนแตหน้ี

ดังกลาวน้ันจะเปนหน้ีตามทีก่าํหนดไวในมาตรา  77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 

2483  

 มาตรา 77 คําสั่งปลดจา กลมละลายทําใหบุคคลลมละลายหลุดพนจากหนี้ทั้งปวงอันพึง

ขอรับชําระได เวนแต 

 (1) หน้ีเกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล 
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 (2) หนี้ซึ่งไดเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย หรือหน้ีซึ่งเจาหน้ีไมได 

เรียกรองเน่ืองจากความทุจริตฉอโกงซึ่งบุคคลลมละลายมีสวนเกี่ยวของสมรู 

 ขอสงัเกต 

 1. การที่ศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลายนั้น  หากวาเจาหน้ีมีประกันไมไดยื่นคําขอรับชําระ

หน้ีเขามา  เจาหน้ีมีประกันยังมีสิทธิในการบังคับชําระหน้ีเอาแกทรัพยสินของลูกหน้ีอันเปน

หลักประกันตอไป 

 2. การปลดจากลมละลายโ ดยผลของกฎหมายตามมาตรา  81/1 น้ัน เมื่อครบกําหนด

ระยะเวลาดังกลาวแลว  บุคคลลมละลายยอมพนจากการลมละลายโดยผลของกฎหมาย  โดยไม

จําตองมีคําสั่งอีก (เอ้ือน ขนุแกว, 2550, หนา 132-133) 

 “หนี้ท้ังปวงอันพึงขอชําระได ” ซึ่งบุคคลลมละลายหลุดพนเนื่องจากคําสั่งปลดจาก

ลมละลายน้ัน คือหน้ีที่มีมูลแหงหน้ีเกิดกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยและไมตองหามตามมาตรา 

94 นอกจากน้ี เจาหน้ียังไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีไวตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา 91 หน้ีดังกลาวน้ีลูกหน้ีหลุดพนเฉพาะสวนที่ยังเหลือจากกการไดรับ ชําระจากกอง

ทรัพยสินของลูกหน้ี ทรัพยสินตาง ๆ ของลูกหน้ีที่อยูในอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยน้ัน  เจา

พนักงานพิทักษทรัพยก็ตองดําเนินการตอไปเพื่อแบงเฉลี่ยใหกับเจาหน้ีที่ขอรับชําระหน้ีไว  สวนหน้ี

ที่เจาหน้ีมิไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีไวน้ัน  ลูกหน้ีก็เ ปนอันหลดุพนไปโดยสิน้เชงิ  คงมีหน้ีอยู 2 

ประการที่ลูกหน้ีไมหลุดพน คือ (วิชา มหาคุณ, 2548, หนา 172-173) 

 ก) หน้ีเกี่ยวกับภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ ไมวาคางชําระรัฐบาลหรือเทศบาล 

 ข) หน้ีที่เกิดจากการทุจริตฉอโกงของลูกหน้ีหรือหน้ีที่เจาหน้ีไมไดเรียก รอง เน่ืองจาก

ความทุจริตฉอโกงของบุคคลอ่ืน ซึ่งลูกหน้ีมีสวนเกี่ยวของสมรูดวย 

 อยางไรก็ตามคําสั่งปลดจากลมละลาย ไมทําใหหุนสามัญของลูกหน้ี  ลูกหน้ีรวมหรือผูค้ํา

ประกันหลุดพนจากความรับผิดชอบไปดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา  78 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ซึ่ง

บญัญัตดัิงน้ี 

 มาตรา 78 การที่ศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลายนั้น  ไมทําใหบุคคลซึ่งเปนหุนสวนกับ

บุคคลลมละลาย  หรือรับผิดรวมกับบุคคลลมละลาย  หรือค้ําประกัน  หรืออยูในลักษณะอยางผูค้ํา

ประกันของบุคคลผูลมละลายหลุดพนจากความรับผิดไปดวย 

 ผลของการปลดจากลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มีผลทําให

ลูกหน้ีหมดความรับผิดเปนการสวนตัวในหน้ีสินที่เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย  เวน
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เพยีงหน้ี 2 ประเภทตามมาตรา 77 เทาน้ันที่ลูกหน้ีไมหลุดพน  ดังน้ัน จึงมีประเด็นปญหาวา  ในกรณี

ที่เปนหน้ีที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้งสี่ประเภท ไดแก  

 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 

 มูลหน้ีทั้งสี่ประเภทซึ่งเปนหน้ีตามกฎหมายมหาชนน้ัน  หากลกูหน้ีไดรับการปลดจาก

ลมละลาย  หน้ีทั้งสี่ประเภทดังกลาวเปนหน้ีที่เขาขอยกเวน  ตามมาตรา  77 แหงพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พุทธศักราช 2483 หรือไม   

 ในประเด็นน้ี ผูเขียนเห็นวา เมื่อพิจารณาตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  หน้ีที่

กฎหมายยกเวนใหเจาหนี้ยังอาจบังคับกับลูกหนี้ไดอยูแมศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลาย  ตองเปนหน้ี

ประเภท หน้ีภาษีอากร  หรือคาธรรมเนียมตาง  ๆ ไมวาคางชําระรัฐบาลหรือเทศบาล  และหน้ีที่เกิด

จากการทุจริตฉ อโกงของลูกหน้ีหรือหน้ีที่เจาหน้ีไมไดเรียกรอง  เนื่องจากความทุจริตฉอโกงของ

บุคคลอ่ืน ซึ่งลูกหน้ีมีสวนเกี่ยวของสมรูดวยเทาน้ัน  ซึ่งหน้ีคาภาษีอากรน้ี  ก็จัดเปนหน้ีประเภทของ

คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการท าง

ปกครอง พ.ศ.2539 ดวยเหมอืนกนั  แตหน้ีตามคําสั่งทางปกครองทางการเงิน มิไดมีเพียงแตหน้ีภาษี

อากรเทาน้ัน ยังมีหน้ีคาธรรมเนียม คาบํารุง เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการตาง  ๆ เงินสมทบหรือเงินอ่ืน

ใดที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนมีหนาที่ตองชําระหรือเจาหนาที่ที่มีอํานาจ ตามกฎหมายสั่งให

ประชาชนผูหน่ึงผูใดชําระ เปนตน แตหน้ีตามที่ไดกลาวมาน้ัน ไมเขาขายเปนหน้ีที่เขาขอยกเวนตาม

มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 จึงอาจทําใหเกิดปญหาตอไปวา เมือ่เปน

หน้ีของรัฐเหมือนกันแตเหตุใดจึงไมไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายเชนเดียวกัน  ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกาซึ่งไดอธิบายไวแลวในบทที่ 3 จะพบวา หน้ีที่

อยูในขอ ยกเวนของคําสั่งปลดจากลมละลายมีดว ยกันหลายประเภท  ไดแก  หน้ีภาษี อากร  หน้ีที่

ลูกหน้ีกอขึ้นโดยทุจริตฉอฉล  หน้ีคาสนิไหมทดแทนจากกา รทําละเมิดของลูกหนี้  หน้ีคาอุปการะ

เลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และหน้ีเงินกูเพื่อการศึกษาที่รัฐบาลเปนเจาหน้ี เปนตน  
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ปญหาการยึดหรืออายัดซํ้าระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย 

 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว  เจาพนักงานพิทักษทรั พยเทาน้ันที่มีอํานาจจัดการ

เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483  

 มาตรา 22 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียว

มีอํานาจดังตอไปน้ี 

 (1) จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ี  หรือกระทาํก ารที่จําเปนเพื่อใหกิจการของ

ลูกหน้ีที่คางอยูเสร็จสิ้นไป 

 (2) เก็บรวบรวมและรับเงิน  หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหน้ี  หรือซึ่งลูกหน้ีมีสิทธิจะ

ไดรับจากผูอ่ืน 

 (3) ประนีประนอมยอมความ  หรือฟองรอง  หรือตอสูคดีใด  ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของ

ลกูหน้ี 

 คําวา “คําสั่งพิทักษทรัพย ” ตามมาตรานี้  หมายความรวมทั้งคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว

และคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  อํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามบทบัญญัติน้ีก็เปนการเขา

ไปยึดรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีแลวนํามาเพื่อจําหนาย (เอ้ือน ขนุแกว, 2550, หนา 61) 

 มาตรา 19 คําสั่งพิทักษทรัพยใหถือเสมือนวา  เปนหมายของศาลใหเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยเขายึดดวงตรา  สมุดบัญชี  และเอกสารของลกูหน้ี  และบรรดาทรัพยสินซึ่งอยูในความ

ครอบครองของลูกหนี้ หรือของผูอ่ืนอันอาจแบงไดในคดีลมละลาย 

 ในการยึดทรัพยน้ัน เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํา นาจเขาไปในสถานที่ใด  ๆ อันเปนของ

ลกูหน้ี หรือที่ลูกหน้ีไดครอบครองอยู  และมีอํานาจหักพังเพื่อเขาไปในสถานที่น้ัน  ๆ รวมทั้งเปดตู

นิรภัย ตูหรือที่เก็บของอ่ืน ๆ ตามที่จําเปน 

 ทรัพยสินตาง  ๆ ที่ยึดไวตามมาตรานี้  หามมิใหขายจนกวาศาลจะไดมีคําพิพากษาให

ลกูหน้ี ลมละลาย  เวนแตเปนของเสียงายหรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย  หรือ

คาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินน้ัน 

 ดังน้ัน  ในบางกรณีอาจเกิดปญหาวา  เจาหนาที่บังคับทางปกครองซึ่งกําลังดําเนินการ

บังคับทางปกครองโดยใชมาตรการยึดหรืออายัดทรัพยสินของ ผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง

อยู และเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดเขาจัดการทรัพยสินของลูกหน้ี

ในคดีลมละลายตามที่กฎหมายใหอํานาจไวในบทบัญญัติแหง กฎหมาย ลมละลาย  ทําใหอาจเกิด
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ปญหาในกรณีที่ เจาหนาที่บังคับทางปกครองตามกฎหม ายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กับเจา

พนักงานพิทักษทรัพยตามกฎหมายลมละลายทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีรายเดียวกัน 

 กรณีประเด็นปญหาน้ี จากการศึกษาพบวา  หากเทียบเคียงกับการยึดหรืออายัดซ้ําระหวาง

เจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจาพนักงานบังคับคดีไดวา ตามบทบัญญัติมาตรา  290 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได วางหลักเกณฑเร่ืองการยึดหรืออายัดซ้ําไววา  เมื่อเจาพนักงาน

บังคับคดีไดยึดหรืออายัดทรัพยสินอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษา

แลว หามมิใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาอ่ืนยึดหรืออายั ดทรัพยสินน้ันซ้ําอีก  ซึ่งการหามยึดทรัพยหรือ

อายัดยึดหรือายัดซ้ําน้ี จะตองเปนการยึดหรืออายัดซ้ํากันโดยเจาพนักงานบังคับคดีในระหวางเจาหน้ี

ตามคําพิพากษาดวยกันในทรัพยรายเดียวกันของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ดังน้ัน ในกรณีที่เจาหนาที่

บังคับทางปกครองดําเนินการยึดห รืออายัดทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษาไวแลว  เจาพนักงาน

บังคับคดีของศาลก็มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดังกลาวได  เพราะมิใช

เปนการยดึหรืออายดัซ้าํกนัระหว างเจาพนักงานบังคับคดีในระหวางเจาหนี้ตามคําพิพากษาดวยกัน

(คําพิพากษาฎีกาที่  528/2509, 1094/2510, 1118/2511) นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง  มาตรา 290 วรรคสาม  ก็ไดบัญญัติกรณีการยึดหรืออายัดทรัพยซ้ําระหวางเจาพนักงาน

ตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรกับเจาพนักงานบังคับคดีของศาลไววา “แมเจาพนักงานผูมีอํานาจตาม

กฎหมายวาดวยภาษีอากรในอันที่ จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพื่อชําระ

คาภาษีอากรคางชําระใหมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพยสินที่เจาพนักงานดังกลาวไดยึดหรืออายัดไวกอน

แลวเชนเดียวกับเจาหนี้ตามคําพิพากษาตามความในวรรคหนึ่ง  แตถาเจาพนักงานมิไดยึดหรืออายัด

ไวกอน ใหขอเฉลี่ยไดภายในบังคับบทบัญญัติวรรคสอง” ซึ่งเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไววา  แมเจา

พนักงานตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรจะไดยึดหรืออายัดทรัพยไวกอน  เจาพนักงานบังคับคดีก็มี

อํานาจยึดหรืออายัดไดไมเปนการยึดหรืออายัดซ้ํา  โดยกาํหนดใหเจาหนาทีต่ามกฎหมายวาดวยภาษี

อากรที่ไดยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลวมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพยสินน้ันแทน  (วิจติรา  วอนเพยีร , 

2549, หนา 168) ประกอบกับพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483 ไดบัญญัติหลักเกณฑ

เกี่ยวกับผลของการลมละลายเกี่ยวกับกิจการที่ไดกระทําไปแลว มาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติน้ี  

 มาตรา  110 “คําสั่งของศาลที่ใหยึดหรือายัดทรัพยสินของลูกหน้ีไวชั่วคราว  หรือหมาย

บังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหน้ีน้ัน  จะใชยันแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยของลูกหน้ีไมได  เวนแต

การบังคับคดีน้ันไดสําเร็จบริบูรณแลวกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย 

 การบังคับคดีน้ัน ใหถือวาไดสําเร็จบริบูรณเมื่อพนกําหนดเวลาที่อนุญาตใหเจาหน้ีอ่ืนคํา

ขอเฉลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
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 บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบถึงสิทธิของเจาหนี้มีประกันในการบังคับคดีแกทรัพยสิน

อันเปนหลักประกัน  หรือถึงการที่ผูใดไดชําระเงินโดยสุ จริตแกศาล หรือเจาพนักงานบังคับคดีตาม

คําสั่งศาล หรือถึงความสมบูรณแหงการซื้อโดยสุจริตในการขายทอตดลาดทรัพยสินตามคําสั่งศาล” 

 การบังคับคดีถือวาสําเร็จบริบูรณเมื่อพนระยะเวลาขอเฉลี่ยทรัพยตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 290 อธิบายไดดังน้ี (เอ้ือน ขนุแกว, 2550, หนา 207-208)  

 1. กรณีที่มีกายึดทรัพยเพื่อขาย  ใหยื่นกอนสิ้นระยะเวลา  14 วัน นับแตวันที่มีการขาย

ทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินน้ัน 

 คําพิพากษาฎีกาที ่741/2508 เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยกอน

ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเล ยชั่วคราว  และมิไดมีเจาหน้ีอ่ืนยื่นคํารองขอเฉลี่ยทรัพย ภายใน

กาํหนด 14 วัน นับแตวันขายทอตดลาดถือวาการบังคับคดีสําเร็จบริบูรณไปแลว  ใชยันเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยของลูกหน้ีได 

 2. กรณีที่เปนการอายัดทรัพยสิน  ใหยื่นคําขอกอนระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่ชําระ เงนิ

หรือสงทรัพยสินตามที่อายัด 

 3. กรณีที่มีการยึดเงิน ใหยื่นคําขอเฉลี่ยกอนสิ้นระยะเวลา 14 วัน นับแตวนัยดึ 

 ดังน้ัน กรณีที่เกิดปญหาการยึดหรืออายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจา

พนักงานพิทักษทรัพย จึงตองนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาร ณาความแพง  มาตรา 290 

กับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483 มาตรา  110 มาปรับใช  ซึ่งพอจะ

เทียบเคียงไดวา  หากเจาหนาที่บังคับทางปกครองซึ่งกําลังดําเนินการบังคับทางปกครองโดยใช

มาตรการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองอยู  และการบังคับทาง

ปกครองยังไมสําเร็จบริบูรณกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย   และเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถเขาจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายรายเดียวกัน

กับเจาหนาที่บังคับทางปกครองนั้น ได ดังน้ัน อาจกลาวไดวา กฎหมายไมหามเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยยึดหรืออายัดซ้ํากับเจาหนาที่บังคับทางปกครอง  แตดวยไมมีการกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจน

เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายกับผูที่อยูในบังคับของคําสั่งทาง

ปกครองซ้ํากันระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองและเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ดังน้ัน จึงเปนการ

สมควรที่จะมีแกไขกฎหมายเพื่อใหเกดิความชัดเจนตอไป 

ปญหาเก่ียวกับอํานาจของเจาหนาที่ในการยื่นฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลาย 
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 การใชมาตรการบังคับทางปกครอง ในกรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินนั้น  

หากหน้ีเงนิดังกลา วถงึกาํหนดชาํระแลว  ผูไดรับคําสั่งทางปกครองไมยอมชําระหรือชําระไม

ครบถวน  องคกรฝายปกครองตองมีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระอีกคร้ัง  หากผูไดรับคําสั่งทาง

ปกครองยังไมยอมชําระหรือชําระไมครบถวน  องคกรฝายปกครองสามารถใชมาตรการตามที่

กฎหมายบัญญัติกับผูอยูใตบังคั บของคําสั่งทางปกครองได  โดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผู

นั้นออกขายทอดตลาดมาชําระเงินตาง  ๆ ใหครบถวน  สวนวิธีการยึด  อายัดและขายทอดตลาด

ทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม  โดยไมจําตองฟองคดี

ตอศาล  เปนหลักการที่สําคัญตามกฎหมาย เพื่อใหไดเงินมาชําระหนี้ที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองที่

กาํหนดใหชาํระเงนิ โดยที่การใชมาตรการบังคับทางปกครองเปนการกระทําทางปกครองอยางหนึ่ง

ที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล  การกระทําดังกลาวจึงตองอยูภายใตหลักความชอบดวย

กฎหมายของการกระทําทางปกครองและหลักเกณฑ สําคัญประการอ่ืน  เชน หลักความพอสมควร

แกเหตุ  ซึ่งแยกออกเปนสามหลักยอย  คือ หลักความสัมฤทธิ์ผล  หลักความจําเปน  และหลกัความ

พอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ  และหลกัความแนนอนชดัเจนและคาดหมายไดของการ

กระทําทางปกครองดังที่ไดอธิบายในบทที่ 2 ซึ่งเมื่อองคกรฝายปกค รองไดใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองในกรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินตามมาตรา  57 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หรือในกรณีของคําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่

ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหน าที่ พ.ศ.2539 และ

รวมกรณีของคําสั่งทางปกครองทางการเงินอีกสองประเภทแลว  แตไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได

อันเน่ืองมาจากการใชวิธีการยึด  อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงไมไดผลก็ดี หรือผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนบุคคลที่มีหน้ีสนิลนพนตัวและ

มีเจาหน้ีหลายราย  ทําใหเกิดปญหาการยึดอายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจา

พนักงานบังคับคดีก็ดี ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเกิดประเด็นปญหาวา  หากหน้ีเงินที่เกิดจากคําสั่ง

ทางปกครองทางการเงินทั้งสี่ประเภทเขาเงื่อนไขที่จะนําไปฟ องเปนคดีลมละลายตามมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แลว จะสามารถฟองผูไดรับคําสั่งทางปกครองใหเปน

บุคคลลมละลายไดหรือไม  อันดับแรก  จะไดพิจารณาถึงหลักเกณฑในฟองคดีลมละลายเสียกอน  

เร่ิมต้ังแต มูลเหตุการณฟองคดีลมละลาย ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 มาตรา 7 ลกูหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัวอาจถูกศาลพิพากษาใหลมละลายได  ถาลูกหน้ีน้ันมี

ภูมิลําเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ไมวาดวยตนเองหรือโดยตัวแทนใน

ขณะที่มีการขอใหลูกหน้ีลมละลาย หรือภายในกาํหนดเวลาหน่ึงปกอนน้ัน 
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 มูลเหตุการ ณฟองคดีลมละลาย  ประกอบดวยเงือ่นไข  2 ประการ  คือ (เอ้ือน  ขนุแกว , 

2550, หนา 3) 

 1. ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว (An insolvent debtor) คือ ลูกหน้ีมีหน้ีสินมากกวาทรัพยสิน  

และ  

 2. กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

  ก. ลูกหน้ีมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร 

  ข. ลูกหน้ีประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ไมวาดวยตนเองหรือตัวแทนในขณะที่ยื่นคํา

ฟองหรือคํารองขอใหลมละลาย 

  ค. ลูกหน้ีเคยมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาหน่ึงปกอนน้ัน 

  ง. ลูกหน้ีเคยประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวาดวยตนเองหรือตัวแทน  ภายใน

กาํหนดเวลาหน่ึงปกอนน้ัน 

  ลําดับถัดไป จะตองพิจารณาเร่ืองการฟองคดีลมละลายตามประเภทของเจาหนี้  ถาหาก

วาเปนเจาหน้ีไมมีประกัน  ตองใชหลักเกณฑตามมาตรา  9 แตหากเปนเจาหน้ีมีประกัน  ตองใช

หลักเกณฑตามมาตรา 10 และเนื่องจากหนี้เงินที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้ งสี่ประเภท

มีลักษณะเปนหน้ีที่ไมมีประกัน  จึงตองพิจารณาหลักเกณฑการฟองคดีลมละลายของเจาหน้ีไมมี

ประกันตามมาตรา 9  

 มาตรา 9 เจาหน้ีจะฟองลูกหน้ีใหลมละลายไดก็ตอเมื่อ 

  (1) ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว 

  (2) ลูกหน้ีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนหน้ีเจาหน้ีผูเ ปนโจทกคนเดียวหรือหลายคนเปน

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงลานบาท  หรือลูกหน้ีซึ่งเปนนิติบุคคลเปนหน้ีเจาหน้ีผูเปนโจทกคนเดียว

หรือหลายคนเปนจํานวนไมนอยกวาสองลาน และ 

  (3) หน้ีนัน้อาจกาํหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหน้ีน้ันจะถึงกําหนดชําระโดยพลัน

หรือในอนาคตกต็าม 

 คําวา “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว ” น้ัน มาตรา  8 ไดกาํหนดขอสนันิษฐานวาลกูหน้ีมี

หน้ีสนิลนพนตัวไวดังน้ี 

 มาตรา 8 ถามีเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ีเกิดขึ้น  ใหสนันิษฐานไวกอนวา  ลูกหน้ีมี

หน้ีสินลนพนตัว 

  (1) ถาลูกหน้ีโอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพ ยสินของตนใหแกบุคคลอ่ืนเพื่อ

ประโยชนแหงเจาหนี้ท้ังหลายของตน ไมวาไดกระทําการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 
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  (2) ถาลกูหน้ีโอนหรือสงมอบทรัพยสนิของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวงหรือโดย

การฉอฉล ไมวาไดกระทําการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

  (3) ถาลูกหน้ีโอนทรัพยสินข องตนหรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหน่ึงอยางใดขึ้น

เหนือทรัพยสินน้ัน ซึ่งถาลูกหน้ีลมละลายแลวจะตองถือวาเปนการใหเปรียบ ไมวาไดกระทําการน้ัน

ในหรือนอกราชอาณาจักร 

  (4) ถาลูกหน้ีกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี เพื่อประวิงการชําระหน้ีหรือมิให

เจาหน้ีไดรับชําระหน้ี 

   ก. ออกไปเสยีนอกราชอาณาจักร  หรือไดออกไปกอนแลวและคงอยูนอก

ราชอาณาจักร 

   ข. ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู หรือซอนตัวอยูในเคหสถาน หรือหลบไป หรือวิธี

อ่ืน หรือปดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

   ค. ยักยายทรัพยไปใหพนอํานาจศาล 

   ง. ยอมตนใหตองคําพิพากษาซึ่งบังคับใหชําระเงิน ซึ่งตนไมควรตองชําระ 

  (5) ถาลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี หรือไมมีทรัพยสินอยางใดอยางหน่ึงที่จะ

พึงยึดมาชําระหนี้ได 

  (6) ถาลูกหน้ีแถลงตอศาลในคดีใด ๆ วาไมสามารถชําระหนี้ได 

  (7) ถาลกูหน้ีแจงใหเจาหน้ีคนหน่ึงคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ได 

  (8) ถาลูกหน้ีเสนอคําขอประนอมหน้ีใหแกเจาหน้ีต้ังแตสองคนขึ้นไป 

  (9) ถาลูกหน้ีไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหน้ีใหชําระหน้ีแลวไมนอยกวาสองคร้ังซึ่ง

มีระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวันและลูกหน้ีไมชําระหน้ี 

  “หน้ีนัน้อาจกาํหนดจํานวนไดโดยแนนอน” หมายถึง หน้ีที่สามารถคิดคํานวณจํานวน

ไดวาในวันฟองน้ันจําเลยเปนหน้ีอยูเพียงใด และแมวาภายหลังจากการยื่นฟองจะมีการชําระหน้ีก็

มไิดทาํใหหน้ีทีอ่าจกาํหนดจํานวนไดโดยแนนอนแลวกลบักลายเปนหน้ีทีไ่มอาจกาํหนดจํานวนแต

อยางใด (เอ้ือน ขนุแกว, 2550, หนา 20) 

  กรณีมูลแหงหนี้เกิดเมื่อใดของหนี้เงินที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้งสี่

ประเภท  และตัวบุคคลที่ มีฐานะ เปนเจาหน้ี  ไดวิเคราะหแลวในปญหาสถานะทางกฎหมายในคดี

ลมละลายของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน ผูเขียนจึงไมขอกลาวถึงอีก ประเด็นปญหาที่

จะวิเคราะหตอไป ก็คือ อํานาจขององคกรฝายปกครองที่ออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลทําใหเกิด เปน

หน้ีเงินดังกลาว  หากเขาหลักเกณฑการฟองคดีลมละลายแลวจะสามารถนํามูลหนี้ดังกลาวมาฟอง
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เปนคดีลมละลายไดหรือไม  โดยแยกออกเปน  2 ประเภท ไดแก กรณีผูไดรับคํา สั่งทางปกครองเปน

บุคคลธรรมดา และกรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 กรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการแทนและเงินเพิ่มใน

อัตราร อยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตามมาตรา 58(1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และคาปรับทางปกครองตามมาตรการบังคับทางปกครอง  มาตรา 

58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีสถานะเปนบุคคลธรรมดาน้ัน  

ผูเขียนเห็นวา หากการใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได

อันเน่ืองมาจากการใชวิธีการยึด  อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงไมไดผล  หรือผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัวและมี

เจาหน้ี หลายราย  ทําใหเกิดปญหาการยึดอายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจา

พนักงานบังคับคดีก็ดี  และกรณีดังกลาวเขาเงื่อนไขที่จะสามารถนํามูลหนี้มาฟองคดีลมละลายได

แลว  กรณีเชนน้ี  หากพิจารณาตามหลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ  ซึ่งเปน

หลักการที่ใช กับกรณีที่องคการฝายปกครองตองพิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนสาธารณะ  

และประโยชนที่เสียไปหรือภาระที่บุคคลผูอยูภายใตบังคับของมาตรการจะตองแบกรับ  หาก

ผลกระทบที่จะไดรับจากการใชมาตรการดังกลาวรุนแรงเกินกวาที่จะพึงคาดหมายใหบุคคลดังกลาว

รับได และผลกระท บที่บุคคลนั้นไดรับมีนํ้าหนักมากกวาประโยชนสาธารณะที่สังคมจะได  ดังน้ัน 

จึงเปนเร่ืองที่องคกรฝายปกครองจะตองตัดสินใจวา หากการใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณี

ปกติแลวไมบรรลุผลสัมฤทธิ์จะดําเนินการใชวิธีการฟองคดีตอศาลขอใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย

หรือไม  แตโดยหลกัการแลว  หนี้เงินที่เกิดจากคําสั่งทางปกครองทางการเงินทุกประเภทดังกลาว  

หากเขาเงื่อนไขในการฟองคดีตอศาลลมละลายแลว  สามารถนํามาฟองคดีตอศาลลมละลายได  ดัง

กรณีที่ปรากฏไดชัด ไดแก หน้ีคาภาษีอากร เปนตน  

 สวนกรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนเจ าหนาที่ของรัฐและไดรับคําสั่งของฝาย

ปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ.2539 แลวไมชําระหรือชําระไมครบถวน  และตอมาไดใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองในกรณีปกติไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอันเน่ื องมาจากการใชวิธีการยึด  อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมไดผล  หรือผูไดรับ

คําสั่งทางปกครองเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัวและมีเจาหนี้หลายราย  ทําใหเกิดปญหาการยึด

อายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจาพนักงานบังคับคดีก็ดี นอกจากตองพิจารณาตาม
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หลักเกณฑเชนเดียวกับผูไดรับคําสั่งทางปกครองที่มีสถานะเปนเพียงบุคคลธรรมดาดังกลาวขางตน

แลว จากการศึกษาพบวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ

ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ไดวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ

ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 โดยมีขอกําหนดในมาตรา 27 ดังน้ี 

 มาตรา 27 ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทน  แมปรากฏวา เจาหน าที่ไม

สามารถชําระหนี้ได  ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดและตองไมดําเนินคดีลมละลายแกผูน้ัน  แตถาการที่ไม

สามารถชําระหนี้ไดน้ันเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของเจาหนาที่หรือเจาหนาที่กระทําก าร

ใด ๆ อันเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงเพื่อใหหนวยงานของรัฐไมไดรับชําระหน้ีครบถวน  ให

หนวยงานของรัฐที่เสียหายสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดีลมละลาย 

 ตามขอกําหนดดังกลาว ขางตน  พิจารณาไดวา  โดยหลักการแลวการที่จะฟองเจาหนาที่

ของรัฐซึ่งตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหเปนบุคคลลมละลายนั้นไมอาจกระทําได  เวนแตวา

การที่เจาหนาที่ผูน้ันไมสามารถชําระหน้ีไดน้ันเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของเจาหนาที่

หรือเจาหนาที่กระทําการใด  ๆ อันเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงเพื่อใหหนวยงานของรัฐ ไมได

รับชําระหน้ีครบถวน  กรณีดังกลาว  หนวยงานของรัฐจึงจะสามารถฟองเจาหนาที่ผูน้ันเปนบุคคล

ลมละลายได โดยสงเร่ืองใหพนักงานอัยการเปนผูฟองคดี จึงถือวาเปนขอหามที่มีขอยกเวนอยูในตัว  

ดังน้ัน กรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐและไดรับคําสั่ งของฝายปกครองที่เรียก

ใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.

2539 และเขาขอยกเวนตามระเบียบดังกลาวขอ 27 และใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติ

ไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอันเน่ืองมาจากการใชวิธีการยึด  อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน

ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมไดผลแลว องคกรฝายปกครองสามารถฟอง

คดีตอศาลลมละลายเพื่อขอใหพิพากษาใหลูกหนี้ดังกลาวเปนบุคคลลมละลายไดตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.2539 

ขอ 27   


