เรื่องเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๔๕
บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือขอกฎหมาย
เกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๕/
๓๔๓๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง สรุปความไดวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ไดตั้งคณะกรรมการสอบข อเท็จ จริงความรั บ ผิดทางละเมิ ด กรณี
เกษตรกรรม (ส.ป .ก.)
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ชี้มูล
ความผิดวา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาการวาจางขุดลอกหนองโครงการปฏิรูป
ที่ดินทุงกุลารองไห ระยะที่ ๓ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ซึ่งประกอบดวย นายประทีป ลาภ
บุตร นายวิชิต มีแกว นางวิภาดา เตาทอง และนายกันศิษฏ มะกรวัฒนะ กระทําการพิจารณา
โดยไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเหตุ
ใหทางราชการตองวาจางแพงกวาราคาที่ควรตองจางเปนเงิน ๔๓๔,๐๙๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาฯ นั้น ไมเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออันเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ ส.ป.ก.พิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงไดรายงานผลใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามขอ ๑๗ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอมากรมบัญชีกลางไดแจงวา กรมบัญชีกลางโดยไดรับมอบอํานาจจาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐาน พฤติการณที่นายประทีปฯ
นายวิชิตฯ นางวิภาดาฯ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และนายกันศิษฏฯ
ในฐานะหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ กระทําไปนั้น เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออันเปนเหตุให
ทางราชการตองวาจางสูงกวาราคาที่ควรจะเปน และเนื่องจากการกระทําละเมิดในกรณีดังกลาว
เกิดขึ้นกอนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ ดังนั้น
จึงใหบุคคลดังกลาวซึ่งมีสวนในการทําละเมิดรวมกันรับผิดชดใชคาเสียหาย จํานวน ๔๓๔,๐๙๐
บาท ใหแกทางราชการ
ส.ป.ก. โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. จึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ใหนาย
กันศิษฏฯ และพวก รวมกันชดใชคาเสียหาย จํานวน ๔๓๔,๐๙๐ บาท ใหแกทางราชการ ตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง แตนายกันศิษฏฯ และพวก มิไดชดใชคาเสียหายดังกลาว และได
ยื่นฟอง ส.ป.ก. และกรมบัญชีกลาง ตอศาลปกครองกลางเพื่อใหมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งที่
เรียกใหชดใชคาเสียหาย และตอมา ส.ป.ก.ไดออกคําสั่ง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรียกใหนาย
กั น ศิ ษ ฏ ฯ และพวก ชํ า ระค า เสี ย หายอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แต น ายกั น ศิ ษ ฏ ฯ และพวก ก็ ยั ง ไม ช ดใช

๒
คาเสียหายดังกลาว ส.ป.ก.จึงจําเปนตองดําเนินการบังคับทางปกครองกับนายกันศิษฏฯ และพวก
เพื่อใหไดรับการชดใชคาเสียหายตอไป แตเมื่อพิจารณาถึงมาตรการบังคับทางปกครอง ในหมวด
ที่ ๒ ส ว นที่ ๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ .ศ . ๒๕๓๙ แล ว เห็ น ว า
เนื่องจากมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติวา “การบังคับทางปกครองไมใชกับ
เจ า หน า ที่ ด ว ยกั น เว น แต จ ะมี ก ฎหมายกํ า หนดไว เ ป น อย า งอื่ น ” ซึ่ ง เมื่ อ พิ เ คราะห ต าม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว ก็ไมมีบทบัญญัติมาตราใด
ที่ใหอํานาจหนวยงานของรัฐที่เสียหายใชมาตรการบังคับใดๆ แกเจาหนาที่ผูทําละเมิดได โดย
มาตรา ๑๒ บัญญัติเพียงใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูทํา
ละเมิ ด ชํ า ระเงิน ภายในเวลาที่ กํา หนดเท า นั้น แต ห ากเจา หนา ที่ ไ มชํ า ระภายในเวลาที่กํา หนด
กฎหมายในเรื่องดังกลาวก็มิไดบัญญัติใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐที่ตองเสียหายสามารถที่จะใช
มาตรการบังคับแกเจาหนาที่ผูทําละเมิดได ในกรณีดังกลาวจึงถือไมไดวามีกฎหมายกําหนดไวเปน
อยางอื่น ในอันที่จะสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองแกเจาหนาที่ได ฉะนั้น ส.ป.ก. จึงเห็น
ว า สามารถใช ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองได เ ฉพาะกับ นายกั น ศิ ษ ฏ ฯ ซึ่ งได พ น จากการเป น
เจาหนาที่ คือเกษียณอายุราชการไปแลวเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เทานั้น แตไมอาจใชมาตรการ
บังคับทางปกครอง ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินกับนายประทีปฯ นายวิชิตฯ และนาง
วิภาดาฯ ซึ่งยังคงเปนเจาหนาที่ได ซึ่งในสวนนี้ ส.ป.ก. จะไดฟองบุคคลดังกลาวทั้ง ๓ คน ตอศาล
ปกครองกลาง เพื่อใหศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาและออกคําบังคับใหบุคคลดังกลาวชดใช
คาเสียหายให ส.ป.ก. ตอไป
ส.ป.ก. เห็นวาเพื่อความรอบคอบและความถูกตองในการดําเนินการตอไป จึง
ขอหารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามประเด็นดังตอไปนี้
๑. ตามที่ ส.ป.ก. เห็นวา มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถใชบังคับกับนายกันศิษฏฯ ได แตไมสามารถใช
กับ นายประทีป ฯ นายวิชิตฯ และนางวิภาดาฯ ไดนั้น ถู กตองหรือไม หากไม ถูกตอง ส.ป .ก.
จะตองดําเนินการอยางไร
๒. ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติวา “วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินให
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม…” หมายถึงเพียงใด กลาวคือ การ
ดําเนินการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น หนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งทาง
ปกครองจะตองแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูดําเนินการ หรือหนวยงานของรัฐมีอํานาจ
ดําเนินการไดเอง และหากหนวยงานของรัฐตองเปนผูดําเนินการเอง เจาหนาที่ผูใดที่จะมีอํานาจ
ดําเนินการ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด จะเก็บไวที่ใด อยางไร และการขาย
ทอดตลาดจะดําเนินการที่ใด
๓. เนื่องจากนายกันศิษฏฯ และพวก จะตองรวมกันรับผิดอยางลูกหนี้รวมใน
คาเสียหายจํานวน ๔๓๔,๐๙๐ บาท ดังนั้น การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน

๓
ของนายกันศิษฏฯ นั้น ส.ป.ก. จะตองยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินใหไดเงินในจํานวน
เทาใด
๔. เนื่องจากคําสั่งทางปกครองที่ ส.ป.ก. กําหนดใหนายกันศิษฏฯ และพวก ชําระ
เงิ น นั้ น เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ ที่ ส .ป .ก .มี คํ า สั่ ง ตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งอายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนมีกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่ ส.ป.ก. มีคําสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การยึด การอายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพยสินของนายกันศิษฏฯ ส.ป.ก. จะตองดําเนินการภายในอายุความหนึ่งปดังกลาวหรือไม
อยางไร
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดย
มีผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ในกรณีหนวยงานของรัฐออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ .ศ . ๒๕๓๙ หากเจ า หน า ที่ ไ ม ช ดใช จะสามารถใช ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แกเจาหนาที่ผูรับคําสั่งนั้นไดหรือไม
(“การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน” ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความหมายเปนอยางไร)
ในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เคยใหความเห็นไวปรากฏ
ตามบันทึก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สรุปไดวา ในกรณีที่มีการออกคําสั่ง
ใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ พ .ศ . ๒๕๓๙ หากถึ ง กํ า หนดแล ว ไม มี ก ารชํ า ระโดยถู ก ต อ งครบถ ว น
หนวยงานของรัฐอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ผู
นั้นและขายทอดตลาดไดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙
การที่มาตรา ๕๕๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ บัญญัติวา “การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
ไวเปนอยางอื่น”นั้น เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐมีความสัมพันธกับรัฐใน ๒ สถานะ สถานะหนึ่งคือ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ซึ่งเปนบุคคลที่ทํางานใหกับรัฐหรือ “ตัวแทนของรัฐ” กับ
อีกสถานะหนึ่งคือ เจาหนาที่ที่ใชชีวิตสวนตัวดังเชนประชาชนทั่วไป ซึ่งมีฐานะเปนเอกชนคนหนึ่ง
ซึ่งคําวา “เจาหนาที”่ ตามมาตรา ๕๕ ดังกลาวนั้น หมายความถึงแตเฉพาะเจาหนาที่ในสถานะแรก
คือ ผูที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่อันเปนตัวแทนของรัฐ (ฝายปกครอง) เทานั้น ดังจะเห็นไดจาก
๑

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

ไวเปนอยางอื่น

๔
นิยามของคําวา “เจาหนาที่” ในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็บัญญัติใหหมายถึง บุคคลคณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบ
ใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย กรณีที่เจาหนาที่
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะการทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐนั้น แมวาจะเปนการทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ แตการที่เจาหนาที่ตองรับผิดนั้นเปนการรับผิดเปนการสวนตัว จึงอยู
ในสถานะของเอกชนคนหนึ่งเทานั้น มิใชเปนเจาหนาที่ตามความหมายของมาตรา ๕๕ ดังกลาว
ดังนั้น จึงสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ในกรณีนี้ได
ประเด็นที่สอง การใชมาตรการบังคับทางปกครองดวยวิธีการยึด การอายัด และ
การขายทอดตลาดมีวิธีการอยางไร
ในประเด็นนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหความเห็นปรากฏ
ตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สรุปไดวา เจาหนาที่
ผูออกคําสั่งสามารถดําเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดไดเองโดยไมตองแจงเจาพนักงาน
บังคับคดีหรือกรมบังคับคดีเพื่อดําเนินการ โดยนําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ ง มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ส ว นอํ า นาจในการสั่ ง ยึ ด อายั ด หรื อ ขายทอดตลาดเป น ไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
สําหรับในรายละเอียดอื่นๆ ที่ ส.ป.ก.หารือมา คือ การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด
หรืออายัดและสถานที่ขายทอดตลาด นั้น เปนเรื่องในทางปฏิบัติซึ่งมีผูที่ทําหนาที่นี้อยูคือ กรม
บังคับคดี ส.ป.ก.จึงควรสอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้จากหนวยงานดังกลาว
ประเด็นที่สาม ในกรณีที่เจาหนาที่ตองรวมกันรับผิดอยางลูกหนี้รวม เนื่องจาก
เหตุแหงการละเมิดเกิดกอนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช
บังคั บการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน จะตองยึดหรืออายัด ทรัพยสิน ของ
เจาหนาที่แตละคนในจํานวนเทาใดนั้น เห็นวา การรับผิดอยางลูกหนี้รวมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มีหลักการที่สําคัญ คือ เจาหนี้จะเรียกใหลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชําระหนี้นั้นทั้ง
จํานวนหรือบางสวนก็ได แตหากยังชําระหนี้ไมครบลูกหนี้ทุกคนยังคงผูกพันตามหนี้ที่ชําระไมครบ

๒

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบ
ใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นใน
ระบบราชการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
ฯลฯ
ฯลฯ

๕
นั้นจนกวาจะไดชําระโดยครบถวน (มาตรา ๒๙๑๓) ดังนั้น ในกรณีนี้ ส.ป.ก.จึงสามารถยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดได
ประเด็นที่สี่ การยึด การอายัด และการขายทอดตลาด จะตองดําเนินการภายใน
แห ง
อายุ ค วาม ๑ ป หรือ ไม อย า งไร เห็ น วา อายุ ค วามตามที่ บัญ ญัติไ วใ นมาตรา ๑๐ ๔
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เปนอายุความการใชสิทธิ
เรียกรอง ซึ่งสามารถกระทําได ๒ วิธี คือ ๑. การฟองคดีตอศาล และ ๒. การออกคําสั่งใหชดใช
เงินตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สวนการใชมาตรการบังคับทางปกครองนั้น เปน
มาตรการตอจากการใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการออกคําสั่ง ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดกับการบังคับคดี
ในทางแพง (ดังจะเห็นไดวา มาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหนําวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปฏิบัติโดยอนุโลม) กลาวคือ หากไดมีการออกคําสั่งใหชําระเงิน
ภายในอายุความตามมาตรา ๑๐ แลว ก็สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองได โดยไมตอง
คํานึงถึงอายุความในการออกคําสั่ง ทั้งนี้ ในทํานองเดียวกันกับกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลภายใน
อายุความการฟองคดี ตอมา แมจะพนอายุความฟองคดีแตก็ยังสามารถบังคับคดีได ซึ่งในทาง
แพงนั้นไดมีการกําหนดระยะเวลาในการบังคับคดีไวเปนสิบป ตามมาตรา ๒๗๑๕ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตในสวนของการใชมาตรการบังคับทางปกครองไมไดมีการ
กําหนดไว เนื่องจากการใชมาตรการบังคับทางปกครองมีเจตนารมณเพื่อใหคําสั่งทางปกครองที่
ออกมาสามารถบังคั บ ใชไ ดอยางมี ป ระสิทธิภ าพ ซึ่งโดยสภาพแล วจะตองใชบั งคั บ ด วยความ
รวดเร็ว โดยคํานึงถึงบริการสาธารณะหรือประโยชนของมหาชนเปนหลัก ดังนั้น จึงมิไดมีการ

๓

มาตรา ๒๙๑ ถาบุคคลหลายคนจะตองทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแตละคนจําตองชําระ
หนี้สิ้นเชิงไซร แมถึงวาเจาหนี้ชอบที่จะไดรับชําระหนี้สิ้นเชิงไดแตเพียงครั้งเดียว (กลาวคือลูกหนี้รวมกัน) ก็ดี
เจาหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แตคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแตโดยสวนก็ไดตามแตจะเลือก แตลูกหนี้ทั้งปวงก็
ยังคงตองผูกพันอยูทั่วทุกคนจนกวาหนี้นั้นจะไดชําระเสร็จสิ้นเชิง
๔
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ เ ป น ผู ก ระทํ า ละเมิ ด ต อ หน ว ยงานของรั ฐ ไม ว า จะเป น
หนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทน
จากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ให
บังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับ
ผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง
๕
มาตรา ๒๗๑ ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคํา
พิพากษา)ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น

๖
กําหนดเรื่องระยะเวลาไว หากแตกําหนดเงื่อนไขในการใชวา จะตองใชเพียงเทาที่จําเปนเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําสั่งใหนอย
ที่สุด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ อย า งไรก็ ดี การที่ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองไม มี อ ายุ ค วามจะก อ ให เ กิ ด ภาระแก
ประชาชนมากเกินไปได เพราะจะตองถูกใชมาตรการบังคับตลอดไปไดจนไมมีจุดสิ้นสุด ดังนั้น
เมื่อพิจารณามาตรา ๕๗ วรรคสอง๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ที่ใหนําวิธีการยึด อายัดหรือขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาปฏิบัติโดยอนุโลม จึงเห็นวาควรที่จะนําอายุความการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๑ แหงประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ ง มาใชบังคับ กับ การบังคับทางปกครองโดยอนุโลมเช น กัน คือ
จะตองดําเนินการบังคับใหเสร็จสิ้นภายในสิบปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกคําสั่งใหเจาหนาที่
ชดใชเงิน
(ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน

วงศวฒ
ั นศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๔๕

๖

มาตรา ๕๖ เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับไวกอน
โดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของ
คําสั่งทางปกครองดังกลาว
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่อื่น
เปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาที่จําเปน
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง
นอยที่สุด
๗
มาตรา ๕๗ ฯลฯ
ฯลฯ
วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิ บัติตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

