ความเห็นฉบับยอ
ดูความเห็นฉบับเต็ม
บันทึก เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง : กรณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม � คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง � เรื่องเสร็จที่
719/2546
มาตรา 55 มาตรา 57 พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 271 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(1) คําวา �เจาหนาที่� ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น หมายถึง เจาหนาที่ในสถานะที่เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ซึ่งเปนบุคคลที่ทํางานใหกับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ สําหรับในกรณีที่เจาหนาที่ตอง
รับผิดชอบเปนการสวนตัวฐานกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง นั้น ถือวาอยูในสถานะของเอกชน จึงมิใชเจาหนาที่ตามความหมาย
ตามนัยมาตรา 55 ดังนั้น จึงสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ในกรณีนี้ได
(2) การที่มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใชคํา
วา �อาจ� มีความหมายวา หนวยงานของรัฐสามารถที่จะเลือกใชหรือไมใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองก็ได
(3) ขอ 1 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใหนํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพงมาใชบังคับกับมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยอนุโลม จึงตองดําเนินการบังคับทางปกครองใหแลวเสร็จภายในสิบปนับแตวันที่หนวยงานของ
รัฐออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชเงินตามระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา 271 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงดวยเชนกัน และหากหนวยงานของรัฐมีคาใชจายที่เกิดจากการยึด การอายัด
และการขายทอดตลาดทรัพยสิน หนวยงานของรัฐก็สามารถเรียกเก็บคาฤชาธรรมเนียมไดในอัตรา
เดียวกับที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพงตามตารางทายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ตาราง 5 คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี โดยคาธรรมเนียมจะหักจาก
ราคาทรัพยที่ขายทอดตลาดไดกอนที่จะนํามาชําระใหแกเจาหนี้ สําหรับในกรณีที่กฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดผูมีอํานาจยึด อายัดทรัพยและขายทอดตลาดทรัพยสินไว
เปนการเฉพาะแลวและมิไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจมอบหมายใหเอกชนดําเนินการ
บังคับทางปกครองได ดังนั้น จึงไมอาจวาจางเอกชนหรือสํานักงานทนายความใหดําเนินการแทน
โดยผูรับคําสั่งทางปกครองเปนผูเสียคาใชจายทั้งหมดได ดังเชนที่กําหนดในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับได อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐอาจดําเนินการใหเอกชนเขา
ชวยเหลือในการบังคับคดีในบางเรื่องได

(4) เมื่อเจาหนาที่ผูรบั คําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดฟองคดีตอศาล
ปกครองเพื่อใหเพิกถอนคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนแลว กรณีจึงอยูในอํานาจของศาล
ปกครองที่จะพิจารณากําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของ
เปนการชั่วคราวกอนพิพากษาคดีได ไมวา จะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม ตามนัยมาตรา
66 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ความเห็นฉบับเต็ม
ดูความเห็นฉบับยอ
เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๔๖
บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง : กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๑ (๔)/๕๔๐๙ ลง
วันที่ ๑๗ มิถุนายน๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองสองกรณี ดังนี้
กรณีที่หนึ่ง เนื่องดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๓ กําหนด
เบี้ยปรับของขาราชการที่ผิดสัญญาลาศึกษา ใหชดใชเบี้ยปรับเปนอีกสองเทาของเงินที่ตองชดใช
คืนทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดออกระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ โดยกําหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาไวจํานวนสอง
เทา และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เปนตนไป มหาวิทยาลัยไดแจงเวียนให
สวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัตติ ามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยดังกลาวแลว และใหสวน
ราชการตางๆ จัดใหขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอภายในประเทศตั้งแต
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เปนตนไป ตองมาทําสัญญาใหมซึ่งกําหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาไว
จํานวนสองเทาดังกลาว
นายธีระ ศิระธนาพันธ อาจารยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ โดยทําสัญญาลาศึกษา

ตอภายในประเทศฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๓ ซึ่งสัญญาฉบับนี้กําหนดเบี้ยปรับกรณีผิด
สัญญาไวจํานวนหนึ่งเทา คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดใหขาราชการที่ลาศึกษาตอภายในประเทศมา
ทําสัญญาใหมและรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบแลว แตไมปรากฏชื่อนายธีระฯอยูในขายที่จะตอง
ทําสัญญาใหมดวย เมื่อนายธีระฯ ลาออกจากราชการจึงไดตรวจสอบพบวานายธีระฯ ไมไดจัดทํา
สัญญาฉบับใหมที่เพิ่มเบี้ยปรับเปนสองเทาแตประการใด มหาวิทยาลัยจึงสั่งการใหคณะ
วิศวกรรมศาสตรจัดใหนายธีระฯ ทําสัญญาฉบับใหม แตบุคคลดังกลาวไมยนิ ยอมทําสัญญาฉบับ
ใหมและไมยินยอมชดใชเบี้ยปรับจํานวนสองเทา มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการดําเนินการฟองรองบังคับชําระหนี้ ตอมา นายธีระฯ ไดยินยอมชดใชเบี้ยปรับแก
มหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งเทาเทานั้นและสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงเขต ๕ แจงให
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทราบวา เมื่อนายธีระฯ ไดชําระตนเงินจํานวน ๑๗๔,๕๓๙.๓๗ บาท และ
เบี้ยปรับอีกจํานวน ๑๗๔,๕๓๙.๓๗ บาท จึงเปนการชําระหนี้ครบถวนตามสัญญาแลว หนี้ตาม
สัญญาจึงระงับไมสามารถนํามาฟองรองบังคับตามสัญญาไดอีก จึงถือไดวากรณีที่หนวยงานของรัฐ
ไมอาจเรียกใหขาราชการที่ลาศึกษาตอชําระเบี้ยปรับจํานวนสองเทาไดนั้น เปนเหตุใหหนวยงาน
ของรัฐไดรับความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่แลว มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดมี
คําสั่ง ที่ ๒๓๐๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดตามขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา มี
ผูตองรับผิดรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน ๑๗๔,๕๓๙.๓๗ บาท รวม
สามราย ไดแก
(๑) นางศิริทิพย อุดมศรี เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมไดตรวจสอบเอกสารเรื่องการลาของ
ขาราชการใหครบถวน โดยลืมตรวจสอบแฟมขาราชการที่ลาศึกษาภายในประเทศ
(๒) นางอัมพร เดียมขุนทด ในฐานะหัวหนางานหรือรักษาการในตําแหนงหัวหนา
บริหารและธุรการ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนและมีหนาที่ปกครองบังคับบัญชาและดูแล
รับผิดชอบการบริหารงานของงานบริหารและธุรการ แตไมไดควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาดวยความรอบคอบ
(๓) รองศาสตราจารยศุวศา กานตวนิชกูร ในฐานะผูรักษาการในตําแหนง
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ในขณะนั้น ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นกลางมีหนาที่ปกครองบังคับ
บัญชาและดูแลรับผิดชอบการบริหารงานในสํานักงานเลขานุการ แตไมไดควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาดวยความรอบคอบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมลงนามรับทราบผลการพิจารณาเมื่อ
วันที่ ๙ สิงหาคม๒๕๔๓ และเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด จึงไดสั่งการและสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔แจงผลการพิจารณาความรับผิดทาง

ละเมิด และหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ เรียกใหบุคคลทั้งสามรวมกันชดใชเงิน
จํานวน ๑๗๔,๕๓๙.๓๗ บาท คืนแกทางราชการ จากนั้นไดมีหนังสือเตือนใหชําระคาสินไหม
ทดแทนอีกจํานวนสองครั้ง ไดแก วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔
ตอมา บุคคลทั้งสามไดฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่๒๐๐๗/
๒๕๔๔ ขอใหเพิกถอนคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนและขอใหผอนผันการเรียก
ชดใชเงิน ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทํา
คําใหการแกฟองและคําใหการเพิ่มเติมแกคําคัดคานใหการเสนอตอศาลปกครองกลางเรียบรอย
แลว
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีหนังสือถึงสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
ปกครองเชียงใหมวา มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งใหผูที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายและไดมีการเตือนให
ชําระหนี้แลวแตผูรับผิดมิไดชดใชแตประการใด กรณีจึงอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการ
ยึดและอายัดทรัพยสนิ เพื่อขายทอดตลาดไดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงขอความอนุเคราะหใหพิจารณาดําเนินการตามมาตรการบังคับทาง
ปกครองตอไปซึ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองเชียงใหมชี้แจงวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ยอมมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองทันที และผูมีอํานาจยึด อายัดทรัพยและขาย
ทอดตลาดทรัพยสินเปนไปตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนวิธกี ารยึด อายัดทรัพยและขาย
ทอดตลาดใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ใน
ปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังมิไดรับชําระหนี้รายนี้แตประการใด จึงประสงคจะขอหารือ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังตอไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นตามนัยมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙หมายความถึงกรณีใด
ประเด็นที่สอง กรณีที่หนวยงานของรัฐสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาเสียหายกรณีละเมิด
เมื่อเจาหนาที่ไมยนิ ยอมชดใช หนวยงานของรัฐจําเปนตองใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยการ
ยึด อายัดทรัพยสนิ และนําออกขายทอดตลาดตามนัยมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ ทุกกรณีหรือไม เพราะบทบัญญัติในมาตรานี้ใชถอยคําวา �
อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง�� และมาตรการบังคับทางปกครองตามบทบัญญัติ
ดังกลาว อยูในความหมายของมาตรา ๕๕หรือไม
ประเด็นที่สาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหง
พระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑) มีกําหนดอายุความวาตองดําเนินการภายในเวลาหรือไม นับตั้งแตเวลาใด
(๒) มีคาฤชาธรรมเนียมการยึด อายัดทรัพยสิน และการออกขาย
ทอดตลาด หรือไม

(๓) การดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง เปนภารกิจที่มิใชหนาที่
ประจําของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไมมีบุคลากรที่มีประสบการณพอที่จะดําเนินการใหประสบ
ผลสําเร็จไดดีหากมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะวาจางใหเอกชน เชน สํานักงานทนายความดําเนินการ
ใหโดยใหผูที่ตองรับผิดเปนผูรับภาระคาใชจายในการวาจางเอกชนดังกลาวทั้งหมด จะสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม อยางไร
ประเด็นที่ส่ี กรณีที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูตองรับผิดชดใชเงิน
แลวแตเจาหนาที่ไมยินยอมชดใช และนําเรื่องฟองเปนคดีตอศาลปกครอง หนวยงานของรัฐจะตอง
ชะลอการดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองไปจนกวาศาลปกครองจะมีคําสั่งหรือไม และ
จะมีผลกระทบในเรื่องระยะเวลาและหรืออายุความหรือไม แนวทางปฏิบัติกรณีนี้ควรดําเนินการ
ประการใด
กรณีที่สอง ขาราชการซึ่งไดรบั แตงตั้งใหเปนกรรมการสอบขาราชการกรณีถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตอมา ผูถูกกลาวหาไดยื่นฟองกรรมการคนดังกลาวเปนคดี
แพง คดีอาญา และคดีปกครอง จะถือวาเปนกรณีที่มีเหตุอื่นใดที่ทําใหกรรมการคนดังกลาวทํา
หนาที่กรรมการสอบสวนตอไปไมได ตามนัยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม ซึ่งตอมามหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีหนังสือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ ศธ ๐๕๑๕ (๔)/๖๗๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม๒๕๔๖ แจงมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา กรณีที่สองที่หารือนี้ไมเกี่ยวของกันกับกรณีที่หนึ่งจึงขอแยก
หารือเปนอีกเรื่องหนึ่ง
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไดพจิ ารณาปญหาดังกลาวโดยมี
ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนผู
ชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นในแตละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา เจาหนาที่มีความสัมพันธกับรัฐสองสถานะ สถานะหนึ่ง คือ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ซึ่งเปนบุคคลที่ทํางานใหกับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ กับอีก
สถานะหนึ่งคือ เจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเปนเอกชนคนหนึ่ง การที่มาตรา ๕๕[๑] แหงพระราชบัญญัติวธิ ี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติวา การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน คํา
วา �เจาหนาที่� ในบทบัญญัตินี้ หมายถึง เจาหนาที่ในสถานะที่หนึ่ง สําหรับกรณีที่เจาหนาที่
กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง แมวาจะเปนการทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ แตการที่เจาหนาที่ตองรับผิดเปนการ
สวนตัวจึงอยูในสถานะของเอกชนคนหนึ่งเทานั้นมิใชเปนเจาหนาที่ตามความหมายของ
มาตรา ๕๕ ดังกลาว ดังนั้น จึงสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ในกรณีนี้ได ซึ่ง
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไดเคยวินิจฉัยปญหาทํานองเดียวกันนี้เปนบรรทัด
ฐานไวแลวในเรื่องเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๔๕[๒]

ดังนั้น เมื่อหนวยงานของรัฐออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒[๓] แหงพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดฯ ใหเจาหนาที่ผูกระทําประมาทเลินเลออยางรายแรงชําระคาสินไหมทดแทน ถา
เจาหนาที่ผูนั้นไมชําระ หนวยงานของรัฐก็สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองตาม
มาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได
ประเด็นที่สอง เห็นวา การที่มาตรา ๕๗[๔] แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ บัญญัติวา ��ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับ
ทางปกครอง�� มีความหมายวา หนวยงานของรัฐสามารถที่จะเลือกใชหรือไมใชตาม
มาตรการบังคับทางปกครองก็ไดเพราะหากหนวยงานของรัฐสามารถทําใหผูรับคําสั่งทางปกครอง
ดําเนินการชดใชเงินโดยวิธีการอื่นไดแลวหนวยงานของรัฐก็ไมจําตองใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองตามมาตรา ๕๗ นี้
ประเด็นที่สาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา (๕๗) แหง
พระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบัติราชการทางปกครองฯ
(๑) ในปญหาที่วา มาตรการบังคับทางปกครองมีกําหนดอายุความใหตอง
ดําเนินการภายในเวลาหรือไม นับตั้งแตเวลาใด เห็นวา การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงิน
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะตอง
ออกคําสั่งภายในอายุความตามมาตรา ๑๐[๕] แหงพระราชบัญญัติเดียวกันจึงจะสามารถใช
มาตรการบังคับทางปกครองได ทํานองเดียวกับกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลภายในอายุความ ตอมา
แมจะพนอายุความฟองคดีแตก็ยังสามารถบังคับคดีไดและเมื่อแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีตาม
มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใหนําบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ก็ตองนําอายุความการบังคับคดีตาม
มาตรา ๒๗๑[๖] แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชกับมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยอนุโลมดวย ดังนั้น จึงตองดําเนินการบังคับใหเสร็จสิ้นภายในสิบปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐ
ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชเงิน ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไดเคยวินิจฉัย
ปญหาในทํานองเดียวกันนี้เปนบรรทัดฐานไวแลวในเรื่องเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๔๕[๗]
(๒) ในปญหาที่วา มาตรการบังคับทางปกครองมีคาฤชาธรรมเนียมการยึด การ
อายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือไม เห็นวา มาตรา ๕๗ วรรคสอง[๘] แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติใหนําประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพงในสวนที่วา
ดวยการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินมาใชบังคับกับวิธีการยึด การอายัดและการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองโดยอนุโลม ดังนั้น หาก
หนวยงานของรัฐมีคาใชจายที่เกิดจากการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน หนวยงานของรัฐก็สามารถเรียกเก็บคาฤชาธรรมเนียมไดในอัตราเดียวกับที่กําหนดไว
ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพงตามตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ตาราง ๕ คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีโดยคาธรรมเนียมจะหักจากราคาทรัพยที่ขาย
ทอดตลาดไดกอนที่จะนํามาชําระใหแกเจาหนี้

(๓) ในปญหาที่วา มหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถวาจางเอกชนใหดําเนินการตาม
มาตรการบังคับทางปกครอง โดยใหผูที่ตองรับผิดเปนผูรบั ภาระคาใชจายในการวาจางเอกชน
ดังกลาวทั้งหมดจะไดหรือไม อยางไร เห็นวา ผูมีอํานาจยึด อายัดทรัพยและขายทอดตลาด
ทรัพยสินเปนไปตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ สวนการมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช
มาตรการบังคับทางปกครองเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งไดกําหนดวาผูใดเปนผู
มีอํานาจยึด อายัดทรัพยและขายทอดตลาดทรัพยสินไวเปนการเฉพาะแลวและมิไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐมีอํานาจมอบหมายใหเอกชนดําเนินการบังคับทางปกครองได โดยมีเหตุผล
วา การยึด การอายัดทรัพยและการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูรบั คําสั่งทางปกครองเปนเรื่องที่
กระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการครอบครองหรือเปนเจาของสังหาริมทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไมอาจวาจางเอกชนหรือสํานักงาน
ทนายความใหดําเนินการแทนโดยผูรับคําสั่งทางปกครองเปนผูเสียคาใชจายทั้งหมดได อยางไรก็
ตามมหาวิทยาลัยเชียงใหมอาจดําเนินการใหเอกชนเขาชวยเหลือในการบังคับคดีในบางเรื่อง
ได เชน การสืบทรัพยหรือการขนสงทรัพยที่ยึดได เปนตน
ประเด็นที่ส่ี เห็นวา ตามหลักกฎหมายปกครอง คําสั่งทางปกครองตองมีผลบังคับ
อยางตอเนื่องเพื่อใหการบริหารราชการมีความมั่นคง การอุทธรณยอมไมเปนการทุเลาการบังคับ
ตามมาตรา ๔๔แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองฯ เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทาง
ปกครองจึงสามารถบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองได เวนแตจะไดมีการขอทุเลาการ
บังคับตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อยางไรก็ตาม ปรากฏขอเท็จจริงในกรณีนี้
วา เจาหนาที่ผูรับคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหเพิกถอน
คําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนแลวกรณีจึงอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณา
กําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการ
พิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม ทั้งนี้ตามมาตรา ๖๖[๙] แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงชื่อ พรทิพย จาละ
(นางสาวพรทิพย จาละ)
รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน ๒๕๔๖

[๑]

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
[๒]
บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง สํานักงานการปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
[๓]
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐ
ไดใชใหแกผเู สียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจาก
เจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให
หนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่
กําหนด
[๔]
มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมี
การชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน
ฯลฯ
ฯลฯ
[๕]
มาตรา ๑๐ ฯลฯ
ฯลฯ
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมี
กําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แต
กระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนัน้ มีกําหนด
อายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
[๖]
มาตรา ๒๗๑ ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่ง
เปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้น
[๗]
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
[๘]
มาตรา ๕๗ ฯลฯ
ฯลฯ

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
[๙]
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
ใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํา
รองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
และออกคําสั่งไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงาน
ของรัฐประกอบดวย

