
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดบัญญัติถึงมาตรการบังคับ

ทางปกครองไวในสวนที่ 8 ต้ังแตมาตรา  55 ถึง มาตรา  63 กฎหมายดังกลาว เปนกฎหมายกลางที่

บัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองของเจาหนาที่ฝายปกครอ ง โดยไดนําแนวทางมาจากรัฐ

บัญญัติวาดวยมาตรการบังคับในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง ค .ศ. 1953 ของประเทศเยอรมัน  

มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แบง

ออกเปน 2 กรณี คือ 

 1. มาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใ หชําระเงิน  ตามมาตรา 

57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 โดยวิธีการยึดหรืออายัด  และขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของผูท่ีไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองมาชําระเงินใหครบถวน 

 2. มาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวน

กระทํา ตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดแก เจาหนาที่

เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนหรือละเวนกระทําการบังคับ

ของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอไปของคาใชจาย

ดังกลาวแกเจาหนาที่  หรือใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไม

เกินสองหมื่นบาทตอวัน 

 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีดังกลาว  หากผูไดรับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให

ชําระเงินแลว  ถงึกาํหนด ไมชําระหรือชําระไมครบถวน  หรือกรณีคําสั่งทางปกครองที่กํา หนดให

กระทําหรือละเวนกระทําการและผูไดรับคําสั่งทางปกครองไมกระทําการหรือละเวนกระทําการจน

เจาหนาที่ตองใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหชดใช คาใชจายและเงินเพิ่ม  หรือใหมีการชําระ

คาปรับทางปกครองแลวไมชําระหรือชําระไมครบถวน  และรวมทั้งกรณีคําสั่งของฝายปกครอง ที่

เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ.2539 กรณีดังกลาวถือเปนคําสั่งทางปกครองทางการเงินซึ่งเปนหนี้เงินที่ผูไดรับคําสั่งทาง

ปกครองตองชําระ  หากไมชําระหรือชําระไมครบถวน  องคกรฝายปกครอง ที่ออกคําสั่ง น้ัน ตองมี

หนังสือเตือนใหผูน้ันชําระอีกคร้ัง  หากผูไดรับคําสั่งทางปกครองยังไมยอมชําระหรือชําระไม
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ครบถวน  องคกรฝายปกครอง สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา  57 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กับผูอยูใตบังคับของคําสั่งทางปกครองไ ด 

โดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันออกขายทอดตลาดมาชําระเงินตาง  ๆ ใหครบถวน  โดย

ไมจําตองฟองคดีตอศาล   ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญตามกฎหมายเพื่อใหไดเงินมาชําระหน้ีที่เกิดจาก

คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  แตในขณะที่เจาหนาที่บังคับทางปกครองกําลัง ดําเนินการ

ใชมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อยู น้ัน และใน

ขณะเดียวกัน บางกรณีผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองเปนลูกหน้ีที่ถูกฟองคดีตอศาลลมละลาย

เพื่อขอใหเปนบุคคลลมละลาย  ซึ่งตามหลักเกณฑของกฎหมายลมละลายที่สําคัญก็คือ  เจาหน้ีซึ่งจะ

ขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายจะเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็ตาม  ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  หากเจาหน้ี

ไมยื่นคําขอรับชําระหน้ี  ผลก็คือเจาหน้ีหมดสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีน้ั น และหนี้เงินจากคําสั่งทาง

ปกครองทางการเงินก็ถือวาเปนหนี้ที่อาจยื่นคําขอชําระหนี้ในคดีลมละลายได  ซึ่งถาไมยื่นคําขอรับ

ชําระหนี้ผลก็ตองเปนไปตามหลักของกฎหมายลมละลาย 

 จากที่ไดทําการศึกษาถึงการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 มาแลว สามารถสรุปสภาพปญหาพรอมทั้งไดเสนอแนวทางแกไข ดังน้ี 

 1. ปญหาสถานะทางกฎหมายในคดีลมละลายของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระ

เงนิ ปญหานี้เปนปญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายในคดีลมละลายของคําสั่งที่กําหนดใหชําระเงิน

ที่เปนคําสั่งทางปกครองทางการเงินทั้งสี่ ประเภท ไดแก 1) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 2) คาใชจายในการ

ดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตามมาตรา 58(1) 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการท างปกครอง พ.ศ.2539 3) คาปรับทางปกครองตามมาตรการ

บังคับทางปกครอง มาตรา 58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

4) คําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 โดยแยกยอยปญหาออกไดเปน  3 หัวขอยอย ไดแก มูลหน้ีที่

จะยื่นคําขอรับชําระหน้ีเกิดเมื่อใด เจาหน้ีผูมีสิทธิที่จะยื่นคําขอรับชําระหน้ีคือบุคคลใด  และผลของ

การปลดลมละลายตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช 2483 

มีผลอยางไรตอคําสั่งทางปกครองดังกลาว  

 จากการศึกษาปญหากฎหมายดังกลาวพบวา  ในสวนของมูลหน้ีเกิดเมื่อใดน้ัน  ยังตองแยก

มลูหน้ีไปตามประเภทของคําสั่ง  ซึ่งกรณีดังกลาวตองอาศัยการวิเคราะหตามหลักวิชาการวามูลหน้ี

ของคําสั่งทางปกครองแตละประเภทเกิดเมื่อใด  สวนกรณีเจาหนาที่ผูมีสิทธิที่จะยื่ นคําขอรับชําระ
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หน้ียังไมมีการบัญญัติใหชัดเจนวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินมี

ฐานะเสมือนหนึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งจะเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย

ได จึงอาจทําใหเกิดความสับสนฐานะของความเปนเจาหนี้ ระหวางเจาหนาที่ผูพิจารณาใชมาตรการ

บังคับทางปกครองตามมาตรา  56 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กับ

ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด  ตามมาตรา  57 แหงพระราชบญัญัติเดียวกนัได  และ

กรณีผลของการปลดลมละลายตามกฎหมายของไทยนั้น  หลังจากศาลมี คําพิพากษาใหลูกหน้ี

ลมละลายแลว ลูกหน้ีอาจจะหลุดพนจากการลมละลายไดวิธีหน่ึง คือ โดยการปลดจากลมละลาย ซึ่ง

ประเภทของการปลดจากลมละลายตามกฎหมายลมละลายของไทยมีอยู  2 กรณี คือ ก) ศาลมีคําสั่ง

ปลดจากลมละลายตามมาตรา  71 ข)ปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมายตามมาตรา  81/1 ซึ่งผล

ของการปลดจากลมละลาย ไมวาจะเปนการปลดโดยคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  ยอมทําให

ลูกหน้ีหลุดพนจากหน้ีสินตาง  ๆ อันอาจพึงขอรับชําระได  เวนแตหน้ีดงักลาวน้ันจะเปนหน้ีตามที่

กาํหนดไวในมาตรา  77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 2 ประเภทเทานั้ นที่

กฎหมายคุมครองใหลูกหน้ีไมหลุดพนยังคงตองรับผิดในหน้ีดังกลาวอยู ไดแก 

  1) หน้ีเกี่ยวกับภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ ไมวาคางชําระรัฐบาลหรือเทศบาล 

  2) หน้ีที่เกิดจากการทุจริตฉอโกงของลูกหน้ีหรือหน้ีที่เจาหน้ีไมไดเรียกรอง  เน่ืองจาก

ความทุจริตฉอโกงของบุคคลอ่ืน ซึ่งลูกหน้ีมีสวนเกี่ยวของสมรูดวย 

  แตหน้ีตาม คําสั่งทางปกครองทางการเงิน ที่มิใชหน้ีภาษีอากร  เชน หน้ีคาธรรมเนียม  

คาบํารุง เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการตาง  ๆ เงินสมทบหรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหประชาชน

มีหนาที่ตองชําระหรือเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายสั่งใหประชาชนผูหนึ่งผูใดชําระ  เปนตน หน้ี

ดังกลาวไมเขาขายเปนหนี้ท่ีเขาขอยกเวนตามมาตรา  77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 

2483 จึงทําใหเกิดปญหาวา  เมื่อเปนหน้ีของรัฐเหมือนกันแตเหตุใดจึงไมไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกา จะพบวา  หน้ีที่อยู

ในขอเวนของคําสั่งปลดจากลมละลาย โดยเฉพาะที่เปนหน้ีของรัฐ มีดวยกันหลายประเภท ไมจํากัด

เฉพาะแคหนี้สองประเภทดังกลาวเหมือนกับกฎหมายลมละลายของไทยเทานั้น 

 2. ปญหาการยึดหรืออายัดซ้ํา ระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยเทาน้ันที่มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ

ทรัพยสินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 เมื่อศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยของลู กหน้ีแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจจัดการและจําหนาย

ทรัพยสินของลูกหน้ี  หรือกระทําการที่จําเปนเพื่อใหกิจการของลูกหน้ีที่คางอยูเสร็จสิ้นไป  เกบ็

รวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหน้ี หรือซึ่งลูกหน้ีมีสิทธิจะไดรับจากผูอ่ืน  และ
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ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ี  ในบางกรณี

อาจเกิดปญหาวา เจาหนาที่บังคับทางปกครองซึ่งกําลังดําเนินการบังคับทางปกครองโดยใช

มาตรการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองอยู และเมื่อศาลมีคําสั่ ง

พิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดเขาจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายตามที่

กฎหมายใหอํานาจไวในบทบัญญัติแหงกฎหมายลมละลาย  ทําใหอาจเกิดปญหาในกรณีที่เจาหนาที่

บังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตาม

กฎหมายลมละลายการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีรายเดียวกัน 

 จากการศึกษาปญหาดังกลาวพบวา ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนเกี่ยวกับการ

ยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ี ในคดีลมละลายกับผูที่อยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองซ้ํากัน

ระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองและเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ดังน้ัน จึงตองศึกษาจาก

หลักเกณฑการยึดหรืออายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจาพนักงานบังคับคดีตาม

บทบัญญัติมาตรา 290 แหงประมว ลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งวางหลักเกณฑเร่ืองการยึด

หรืออายัดซ้ําไววา เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดทรัพยสินอยางใดของลูกหน้ีตามคํา

พิพากษาไวแทนเจาหน้ีตามคําพิพากษาแลว หามมิใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาอ่ืนยึดหรืออายัด

ทรัพยสินน้ันซ้ําอีก ซึ่งการห ามยึดทรัพยหรืออายัดยึดหรือายัดซ้ําน้ี จะตองเปนการยึดหรืออายัดซ้ํา

กันโดยเจาพนักงานบังคับคดีในระหวางเจาหนี้ตามคําพิพากษาดวยกันในทรัพยรายเดียวกันของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา กับบทบัญญัติของมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 

2483 ซึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับผลของการลมละลายเกี่ยวกับกิจการที่ไดกระทําไปแลววา คําสั่งของศาลที่

ใหยึดหรือายัดทรัพยสินของลูกหน้ีไวชั่วคราว หรือหมายบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหน้ีน้ัน จะใช

ยันแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยของลูกหน้ีไมได เวนแตการบังคับคดีน้ันไดสําเร็จบริบูรณแล วกอน

วันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ก็อาจพอเทียบเคียงไดวา หากเจาหนาที่บังคับทางปกครองซึ่งกําลัง

ดําเนินการบังคับทางปกครองโดยใชมาตรการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคําสั่ง

ทางปกครองอยู และการบังคับทางปกครองยังไมสําเร็จบริบูรณกอนวันที่ศาลมีคําสั่ งพิทักษทรัพย   

และเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถเขาจัดการทรัพยสินของ

ลูกหนี้ในคดีลมละลายรายเดียวกันกับเจาหนาที่บังคับทางปกครองนั้นได  แตก็เปนเพียงการ

เทียบเคียงบทบัญญัติของกฎหมายใกลเคียงเทานั้น 

 3. ปญหาเกี่ยวกับ อํานาจของเจาหนาที่ในการยื่นฟองลูกหน้ีเปนคดีลมละลาย  ประเด็น

ปญหาในเร่ืองนี้ ก็คือ อํานาจขององคกรฝายปกครองที่ออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนหนี้เงิน

ดังกลาว หากเขาหลักเกณฑการฟองคดีลมละลายแลวจะสามารถนํามูลหนี้ดังกลาวมาฟองเปนคดี
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ลมละลายไดหรือไม  โดยแยกออกเปน 2 ประเภท ไดแก  กรณีผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนบุคคล

ธรรมดา และกรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 จากการศึกษาปญหาดังกลาวพบวา กรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน  

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางป กครอง พ.ศ.2539 รวมถึงคาใชจายในการ

ดําเนินการแทนและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว ตามมาตรา 58(1) 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และคาปรับทางปกครองตามมาตรการ

บังคับทางปกครอง มาตรา 58(2) แหงพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มี

สถานะเปนบุคคลธรรมดานั้น  หากการใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติไมสามารถ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอันเน่ืองมาจากการใชวิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมไดผล หรือผูไดรับคําสั่ง ทางปกครองเปนบุคคลที่มี

หน้ีสินลนพนตัวและมีเจาหน้ีหลายราย ทําใหเกิดปญหาการยึดอายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทาง

ปกครองกับเจาพนักงานบังคับคดีก็ดี และกรณีดังกลาวเขาเงื่อนไขที่จะสามารถนํามูลหนี้มาฟองคดี

ลมละลายไดแลว กรณีเชนน้ี องคการฝายปกครองตองพิ จารณาตามหลักความพอสมควรแกเหตุใน

ความหมายอยางแคบ ซึ่งเปนหลักการที่ใชกับกรณีที่องคการฝายปกครองตองพิจารณาชั่งน้ําหนัก

ระหวางประโยชนสาธารณะ และประโยชนที่เสียไปหรือภาระที่บุคคลผูอยูภายใตบังคับของ

มาตรการจะตองแบกรับ หากผลกระทบที่จะไดรับจากการใชมาตรกา รดังกลาวรุนแรงเกินกวาที่จะ

พึงคาดหมายใหบุคคลดังกลาวรับได และผลกระทบที่บุคคลนั้นไดรับมีนํ้าหนักมากกวาประโยชน

สาธารณะที่สังคมจะได ดังนั้น จึงเปนปญหาที่องคกรฝายปกครองจะตองตัดสินใจเองวา หากการใช

มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติแลวไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ จะดําเนินการใชวิธีการฟองคดีตอ

ศาลขอใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลายหรือไม แตในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่

ของรัฐและไดรับคําสั่งของฝายปกครองที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 แลวไมชําระหรือชําระไมครบถวน

นั้น ไมพบปญหาทางกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ไดวางระเบยีบกาํหนดหลกัเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 โดยมีขอกําหนดในมาตรา 27 สรุป

โดยยอไดวา ถาการที่ไมสามารถชําระหน้ีไดน้ันเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของเจาหนาที่

หรือเจาหนาที่กระทําการใด  ๆ อันเปนการประพฤติชั่วอยา งรายแรงเพื่อใหหนวยงานของรัฐไมได

รับชําระหน้ีครบถวน ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินคดีลมละลาย  
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ขอเสนอแนะ  

 1. แนวทางแกไขปญหา สถานะทางกฎหมายในคดีลมละลายของคําสั่งทางปกครองที่

กาํหนดใหชาํระเงนิ อาจกระทําไดโดยการแกไขเพิ่มเติมพร ะราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 โดยกาํหนดฐานะของเจาหน้ี ไวใหชดัเจน เพื่อเปนการแกไขปญหาตัวบุคคลที่มี

ฐานะเปนเจาหน้ีในการยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย และในขณะเดียวกนั ก็อาจแกไขปญหา

ความไมเชื่อถือในอํานาจบังคับของคําสั่งทางปกครองที่เจา หนาที่ไมกลาใชมาตรการบังคับทาง

ปกครอง โดยการยึด อายัด และขายทอตดลาดทรัพยสิน  

 ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาโดยใหแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ กฎหมาย 

ดังน้ี 

  1.1 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ควรแกไข

เพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมวรรคที่สามขึ้น ดังน้ี 

  มาตรา 57 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน  ถาถึงกําหนดแลวไมมีการ

ชําระโดยถูกตองครบถวน  ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต

ตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน  เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง

โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน  

  วิธีการยึด  การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนใหเปนไปตามที่กําหนดใหกฎกระทรวง  

  เพื่อประโยชนในการบั งคับทางปกครอง  ใหใชมาตรการบังคับทางปกครองกับผู น้ัน

ไดเสมือนหน่ึงเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา และใหถือวาผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด

เปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนที่เกี่ยวกับหนี้ตามคําสั่งทางปกครองดังกลาว 

  1.2 การปลดจากลมละลายตามมาตรา  77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช 

2483 ควรแกไขเพิ่มเติม ใหหนี้เงินตามคําสั่งทางปกครองเปนหนี้ที่กฎหมายคุมครองไมใหลูกหน้ี

หลุดพนจากความรับผิด โดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในวงเล็บที่หน่ึง ดังน้ี 

  มาตรา 77 คําสั่งปลดจากลมละลายทําใหบุคคลลมละลายหลุดพนจากหนี้ทั้ งปวงอัน

พึงขอรับชําระได เวนแต 

   1) หน้ีเกี่ยวกับภาษีอากร  หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล  และหน้ีเงนิตาม

คําสั่งทางปกครอง 

   2) หนี้ซึ่งไดเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย  หรือหน้ีซึ่งเจาหน้ี

ไมไดเรียกรองเน่ืองจากความทุจริตฉอโกงซึ่งบุคคลลมละลายมีสวนเกี่ยวของสมรู 
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  2. แนวทางแกไขปญหา การยึดหรืออายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับทางปกครองกับเจา

พนักงานพิทักษทรัพย ควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดซ้ําระหวางเจาหนาที่บังคับ

ทางปกครองกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง  พ.ศ.

2539 ขึ้นเพื่อใหชัดเจน โดยอาจเพิ่มเปนบทบัญญัติมาตราใหมขึ้นมา หรือบัญญัติเปนวรรคที่สี่ของ

มาตรา 57 ไดวา “ในกรณีที่เจาหนาที่บังคับทางปกครองไดยึดหรืออายัดทรัพยสินไวกอนแลว  แม

การบังคับทางปกครองยังไมสําเร็จบริบูรณกอนวันที่ศาลมี คําสั่งพิทักษทรัพย  หามมิใหเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยหรือเจาพนักงานอ่ืนยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันซ้ําอีก  แตทั้งน้ี ไมหามที่เจาพนักงานผู

นั้นจะใชวิธีการรองขอเฉลี่ยทรัพยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง”  

 3. แนวทางแกไขปญหา เกี่ยวกับอํานาจของเจาหนาที่ในกา รยื่นฟองลูกหน้ีเปนคดี

ลมละลาย อาจกระทําไดโดย กาํหนด แนวทางการพิจารณาตามหลักความพอสมควรแกเหตุใน

ความหมายอยางแคบ เพื่อไมใหเปนภาระแกองคกรฝายปกครองมากเกินไป  ที่ตองเปนผูวินิจฉัยเอง

วา กรณีใดที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลลมละลายได  หรือกรณีใดยังไมสมควรใชสิ ทธิฟองคดีตอศาล

ลมละลาย โดยอาจออกเปน กฎกระทรวงหรือ ระเบียบตอทายจาก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 เพื่อใชบังคับใ นสวนที่เกี่ยวกับ อํานาจของเจาหนาที่ใน การยื่นฟองลกูหน้ี

เปนบุคคล ลมละลายขึ้นเพื่อให เกดิความ ชดัเจน  สงผล ใหเจาหนาที่ฝาย ปกครองกลาตัดสินใจใช

ทางเลอืกอ่ืน หากไดใชมาตรการบังคับปกครองในกรณีปกติแลวไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 

 

 


