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การดําเนินการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใชเปนการทั่วไปกับการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ฝายปกครอง  หรืออาจเรียกวาเปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบัติราชการ  
แตถาในกรณีที่กฎหมายเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ไดบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการในเรื่องใดไวเปนการเฉพาะ
แลวที่มีหลักเกณฑประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ใหใชกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น ซ่ึงไดบัญญัติ
ไวตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แตถาเปนการใช
มาตรการบังคับทางปกครองเจาหนาที่อาจเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได  ถาเห็นวามาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายอื่น
จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ดังนั้น เมื่อจะศึกษาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองนั้น  ตองยอนไปดูนิยามของคําสั่ง
ทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงจะเห็นไดวาคําสั่งทาง
ปกครองตามความหมายในทางวิชาการก็เปนนิติกรรมทางปกครองชนิดหนึ่ง  และนิติกรรมทาง
ปกครองนั้น  แบงออกเปน 2 อยาง  คือ กฎซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนการทั่วไป  กับคําสั่ง
ทางปกครองที่มีผลเปนการเฉพาะราย 
 เมื่อพูดถึงนิติกรรมทางปกครอง    เราจะตองคิดทันทีวาเปนการตัดสินใจฝายเดียวของ       
ฝายปกครองและมีผลผูกพันตอประชาชน  โดยที่ไมตองใหประชาชนนั้นมายินยอมพรอมใจดวยทัง้สิน้   
การตัดสินใจฝายเดียวของฝายปกครองและมีผลผูกพันตอประชาชนถือเปนนิติกรรมทางปกครอง  
ซ่ึงการผูกพันตอประชาชนนั้น ถาเปนการผูกพันที่มีผลเปนการทั่วไปก็เปนกฎ  ถามีผลเปนการผูกพัน
เปนการเฉพาะรายก็เปนคําสั่งเฉพาะราย  ดังนั้น  เมื่อเขาใจนิยามของคําสั่งทางปกครองแลว  การบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองจะทําใหเราเขาใจไดอยางทันทีวาเมื่อฝายปกครองไดตัดสินใจที่ทําใหมีผลผูกพัน
แลว  กฎหมายยอมจะใหอํานาจบางสิ่งบางอยางที่จะทําใหการผูกพันนั้นมีผลขึ้นมาไดจริง 
 
1   มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้   เวนแตในกรณีที่
กฎหมายใดกาํหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลกัเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการไมต่าํกวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

     ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยง ที่กาํหนดในกฎหมาย 
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 1.  ความหมายของการบงัคับทางปกครอง 
 การบังคับทางปกครองหรือการบังคับตามคําสั่งทางปกครองก็คือวิธีการเดียวกัน  เพราะโดย
สวนใหญแลวการบังคับทางปกครองก็ตองมีคําสั่งทางปกครองกอน  เมื่อผูอยูในคําสั่งทางปกครองไม
ยินยอมปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติตามคําสั่ง  เจาหนาที่ก็อาจจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
 การบังคับทางปกครอง หมายถึง การดําเนินการของเจาหนาที่โดยใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองกับประชาชนที่มีภาระผูกพันตองปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง  
 2.  ลักษณะของคําสั่งทางปกครอง 
 คําสั่งทางปกครองมีผลตอผูรับคําสั่งทางปกครอง  2  ลักษณะ  คือ มีผลในตัว  ซ่ึงไมตองมี
การบังคับทางปกครอง  กับไมมีผลในตัวตองมีการปฏิบัติการทางกายภาพ  หรือบังคับใหมีการ
กระทําทางกายภาพ  ดังนั้น จําเปนตองมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองในการบังคับประชาชนให
ปฏิบัติตามความประสงคของคําสั่งทางปกครองตอไป 
 คําสั่งทางปกครองที่มีผลในตัว  เปนคําสั่งทางปกครองประเภทที่ไมตองมีการบังคับทาง
ปกครอง  ไดแก  การออกใบอนุญาตกอใหเกิดสิทธิตาง ๆ  เชน กรณีของการออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปไม  โรงคาไมแปรรูป  การจดทะเบียนการออกใบรับรองสิทธิตาง ๆ หรือ คําสั่ง
ลงโทษทางวินัย  รวมทั้งคําสั่งปฏิเสธตาง ๆ ดวย  เหลานี้จะมีผลในตัว  ไมตองมีการบังคับใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ซ่ึงคลาย ๆ กับคําพิพากษาของศาลปกครอง  เชน พิพากษาเพิกถอนกฎ เพิกถอนคําสั่ง  ซึ่งมี
ผลในตัวไมตองบังคับ  และรวมถึงการพิพากษาใหชําระหนี้  เปนตน 
 คําสั่งทางปกครองที่ตองมีการกระทําทางกายภาพ  เปนคําสั่งทางปกครองประเภทที่ตองมี
การบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกคําสั่งทางปกครอง  แบงออกได 2 อยาง คือ 
 1. คําสั่งใหใชชําระเงิน ตามมาตรา 572 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซ่ึงฝายปกครองสั่งใหชําระเงิน เชน ส่ังใหชําระคาธรรมเนียมภาษี ชําระคาเงินเพิ่ม  เบี้ยปรับ   
 
 
2   มาตรา 57 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มี
หนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือนเจาหนาที่อาจใช 
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน  
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เชนนี้เมื่อฝายปกครองสั่งแลว  ถาผูที่มีหนาที่ชําระไมชําระใหถูกตองครบถวน เจาหนาที่มีการปฏิบัติ
ทางกายภาพ  เพื่อใหกฎหมายมีความศักด์ิสิทธิ์ คือการใชมาตรการบังคับเพื่อใหชําระนี้  อันนี้จําเปน
ที่กฎหมายตองใหอํานาจฝายปกครองในการใชอํานาจบังคับ 
 2.  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา  ตามมาตรา 583 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เชน ส่ังใหรื้อถอนอาคาร หรือส่ิงปลูกสรางใน
อุทยานแหงชาติ  หรือสั่งใหรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองไวในเขตทางหลวง  
ถาผูที่เปนเจาของไมปฏิบัติตามคําสั่ง เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับ  ซ่ึงการบังคับอยางนี้กฎหมาย
ตองเขียนใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ไวเปนการเฉพาะ  โดยวิธีการที่กฎหมายเขียนไวทํา 3 อยาง คือ  
  ก) เจาหนาที่เขาดําเนินการเอง 
  ข) มอบหมายใหผูอื่นกระทําการแทน 

            ค) กําหนดคาปรับทางปกครอง  เจาหนาที่ผูใดมีอํานาจกําหนดคาปรับจํานวนเทาใด 
เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)4 

3.  หลักการที่สําคัญของการบังคบัทางปกครอง 
การบงัคับทางปกครองเปนมาตรการทีจ่ะตองกระทบกระเทือนถึงสิทธขิองประชาชน  ดังนั้นเจาหนาที่

จะตองใชดุลยพินิจเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยคํานึงถึงหลักการที่สําคัญ ดังตอไปนี้ คือ 
 

     วิธีการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมี
อํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
3   มาตรา 58 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
    (1) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง
จะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ 
    (2) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุ แตตองไมเกินสองหมื่นบาทตอวัน เจาหนาที่ระดับใดมี
อํานาจกําหนดคาปรับทางปกครอง จํานวนเทาใด สําหรับในกรณีใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่มีความ
จําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมิใหเกิดความเสียหาย
ตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทํา หรือละเวน
กระทํากอนก็ได แตทั้งนี้ตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน 
4   กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก 
 



-4- 
 

 1.  หลักความสมเหตุสมผล 
 2.  หลักการบังคับทางปกครองเทาที่จําเปน 
 3.  หลักความแนนอนและชัดเจน 
 ซ่ึงหลักการที่สําคัญเหลานี้ไดถูกกําหนดไวในกฎหมายแลว  คือ  หลักความสมเหตุสมผล  
และหลักการบังคับทางปกครองเทาที่จําเปน  ตามบทบัญญัติความในมาตรา 56 วรรคสาม5  แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  สวนหลักของความแนนอนและชัดเจน  
ไดถูกกําหนดไวตามความในมาตรา 59 วรรคสอง6  และมาตรา 60 วรรคหนึ่ง7 แหงพระราชบัญญัติ-
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

หลักสําคัญที่เกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  ประกอบดวย 3 ประการ 
 ประการแรก  มาตรการบังคับทางปกครองนั้น  ตองสมเหตุสมผล  และบังคับเทาที่จําเปน  
ตามมาตรา 56 วรรคสาม8  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดวา  ใน
การใชมาตรการบังคับทางปกครองนั้น  ใหเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาที่
จําเปน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองโดยกระทบกระเทือน ผูอยูบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองนอยที่สุด 

ประการที่สอง  การใชมาตรการบังคับทางปกครองนั้น  จะตองมีความแนนอนชัดเจน  ตาม
มาตรา 59 วรรคสอง9 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ในเรื่องของการ 

 
5   มาตรา 56 วรรคสาม  ใหเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองนอยที่สุด 
6   มาตรา 59 วรรคสอง  คําเตือนนั้นจะตองระบ ุ
     (1) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมได 
     (2) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทาง
ปกครองแลวแตกรณี 
7   มาตรา 60 วรรคหนึ่ง  เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไวในคําเตือนตามมาตรา 59 การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฏวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
8   มาตรา 56 วรรคสาม  อางแลวเชิงอรรถที่ 5 
9   มาตรา 59 วรรคสอง อางแลวเชิงอรรถที่ 6 
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ใชมาตรการบังคับเกี่ยวกับการกระทําการ หรือ  งดเวนกระทําการนั้น  จะตองมีหนังสือเตือนแลว
ระบุมาตรการบังคับที่ชัดแจง  และตองใชมาตรการหนึ่งมาตรการใดเทานั้น  จะกําหนดใชมาตรการ
มากกวา 1 มาตรการในคราวเดียวไมได  เชน  ใหรื้อถอน  หรือ ชําระคาปรับ จะใชมาตรการทั้งสองอยาง
พรอมกันไมได  และในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง  กําหนดไววา  เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองตามที่กําหนดไวในคําเตือนตามมาตรา 59 การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ปรากฏวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลุวัตถุประสงค  อันนี้ก็เพื่อใหเกิดความแนนอนชัดเจน 
 ประการที่สาม  การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 หรือจะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ  กฎหมายไดให
อํานาจเจาหนาที่ใชดุลพินิจได   ถามาตรการตามกฎหมายเฉพาะมีลักษณะที่เกิดผลนอยกวามาตรการ
บังคับทางปกครอง  ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามบทบัญญัติของมาตรา 6310 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรการบังคับทางปกครองที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เปนมาตรการที่กฎหมายเขียนไวเปน
ระบบ  ระเบียบ  และมีขั้นตอนที่ละเอียดรอบคอบ  สวนมาตรการบังคับที่เขียนไวในกฎหมายเฉพาะ  
ซ่ึงอาจจะมีขอบกพรอง  หรือไมทันสมัย  หรือไมสมบูรณแบบ  ฝายปกครองสามารถเลือกใช
มาตรการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  แทนมาตรการใน
กฎหมายเฉพาะ  แตวาในทางปฏิบัติอาจจะตรงกันขาม  คือ  ใครที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองยึด  
อายัดทรัพยตามประมวลรัษฎากรอยู  ก็มีระเบียบกฎเกณฑที่ตายตัว  หนวยงานที่ใชวิธีปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่มีกฎเกณฑละเอียดรอบคอบไมมีใครกลา
ใช  เพราะในทางปฏิบัติจะเคยชินกับกฎหมายเฉพาะมากกวา   

ปจจุบันกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหอํานาจแลวก็
ตองปฏิบัติ  เชนเดียวกับการที่กฎหมายใหอํานาจดุลพินิจแลว  การไมใชอํานาจดุลพินิจนั้นถือไดวา
เปนการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะดําเนินการโดยไปฟองศาล  ศาลสั่งไมรับเพราะหนวยงาน
ของรัฐมีอํานาจที่จะบังคับตามที่กฎหมายใหอํานาจไวจึงไมเปนความเดือดรอนหรือเสียหายโดย    

 
10   มาตรา 63 ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว แตเจาหนาที่เห็นวามาตรการบังคับนั้นม ี

ลักษณะที่จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี ้เจาหนาที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได 
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มิอาจหลีกเล่ียงได  ตามมาตรา 4211 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี-
ปกครอง พ.ศ. 2542  การฟองคดีเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาหรือฝายปกครองบังคับทางปกครองก็มีผล
เทากันทุกประการ  เพียงแตความเคยชินของฝายปกครอง  ถาศาลไมพิจารณาพิพากษาและกําหนดคํา
บังคับมาใหคูความปฏิบัติ  เจาหนาที่ก็จะไมกลาปฏิบัติ  ปฏิบัติแลวเสี่ยงตอการถูกฟอง  แตที่สําคัญ
คือความผิดตามกฎหมายอาญาเพราะเจาหนาที่จะไมไดรับการคุมครอง   

การบังคับทางปกครองที่ไมจําเปนตองมีคําสั่งทางปกครองกอน โดยปกติการบังคับทาง
ปกครองจะตองมีคําสั่งทางปกครองกอน  เมื่อผูอยูในคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตามคําสั่งทาง
ปกครอง  เจาหนาที่จึงใชมาตรการการบังคับทางปกครองได  แตก็มีกรณีที่เจาหนาที่มีความจําเปน
เรงดวน  กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยที่ไมตองมีคําสั่ง
ทางปกครองกอน เชน การปลดปายโฆษณาที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  หรือลามกอนาจาร  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายเฉพาะที่กําหนดไววาถามีการกระทําอยาง
นี้ บางทีไมตองมีคําสั่งทางปกครองใด ๆ พนักงานเจาหนาที่ก็สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อจะขจัดการกระทําที่ฝาฝนนั้นได  โดยใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 11 วรรคสอง12        
ในการที่จะปลดปาย   รื้อ   ถอน   ขูด   ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจาก    

 
11   มาตรา 42  ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการ
กระทําหรือการงดเวน การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยง เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ตามมาตรา 9  และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย หรือ
ยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดใน มาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิ ฟองคดีตอศาลปกครองในกรณีที่มีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความ เดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่อง นั้นจะ
กระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และ ไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด 
12   มาตรา 11 วรรคสอง   ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นได
เองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 
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ผูโฆษณาตามที่ไดจายไปจริง  หรือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 59 วรรคสอง13  
ใหอํานาจเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ในการที่จะเคลื่อนยายรถที่จอดไวโดยฝาฝน
กฎหมายดังกลาวได  

 4.  มาตรการทั่วไปในการบังคับทางปกครอง 
 ฝายปกครองเมื่อมีอํานาจในการสั่งการอยางไรแลว  ถามองยอนกลับไปกอนที่จะมีกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 เราก็คุนเคยกับการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจ
ฝายปกครองตามมาตรา 2514  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ในการที่จะเขาไปรื้อถอน
ส่ิงปลูกสรางอันเกิดจากการกระทําความผิดในปาสงวนแหงชาติ หรือใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 2215 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดเอาไว
วา  เมื่อมีคําสั่งเปนหนังสือแลว  ถาผูที่ไดรับคําสั่งละเลยไมยอมปฏิบัติตามคําสั่ง   ก็สามารถจะใช 
 
13    มาตรา 59 วรรคสอง เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจเคลื่อนยายรถที่ หยุดหรือจอดอยูอันเปนการฝาฝน
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือใชเคร่ืองมือ บังคับไมใหเคลื่อนยายรถดังกลาวได 
14   มาตรา 25  เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวน
แหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้     
       (๑) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริง
ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้                                                                                           
       (๒) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่นใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทํา 
ใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ ภายในเวลาที่กําหนดให                                                                                                          
       (๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่น เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒) ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัว
ผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ       
        ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว และไดเสียคาใชจายเพื่อการนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออก
คาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยึดไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร 
เพื่อชดใชคาใชจายนั้น และใหนําความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการ 
ขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม                                                                                                                                                                    
       (๔) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                   
15   มาตรา 22  ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหม หรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติผิด
ไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิดทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปใหพนอุทยาน
แหงชาติ หรือทําสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด 
หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหนึ่งเอง
ก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น 
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มาตรการบังคับทางปกครอง  คือเขาไปรื้อถอนอาคารที่กอสรางโดยฝาฝนตามกฎหมายดังกลาว  
ดังนั้น  มาตรการบังคับทางปกครองดังกลาวไมใชอํานาจทั่วไปของเจาหนาที่ฝายปกครอง  แตเปน
อํานาจที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไว  ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ไดถูกตราขึ้นเปนกฎหมายประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคับแลว  จึงไดนํา
มาตรการในทางกฎหมายปกครองมาใชหลายเรื่อง  เชน  กระบวนการตระเตรียมในการออกคําสั่ง  
การใหสิทธิคูกรณีกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการที่จะยกเลิก  เพิกถอน  วินิจฉัยอุทธรณ  
การขอใหพิจารณาใหม และมาตรการในบงัคับทางปกครอง 

การใหอํานาจในการบังคับทางปกครอง  ซ่ึงเปนเรื่องใหมและวางไวเปนหลักทั่วไป  ซ่ึงเดิม
อํานาจโดยทั่ว ๆ ไปอยางนี้ไมมี  ฉะนั้น หากฝายปกครองจําเปนจะตองใชอํานาจบังคับประชาชน  
ตองไปฟองศาล  ถากฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการออกคําสั่งรื้อถอนอาคาร  บานเรือน  หรือ
ส่ิงกอสรางนั้น  ถาหากเขาไมยอมปฏิบัติจะตองไปฟองศาลทันที  เพื่ออาศัยอํานาจของศาลโดยให
ศาลออกคําบังคับ  ปองกันปญหาการฟองรองทั้งคดีอาญาและคดีแพง  หรือความรับผิดทางละเมิด  
ปจจุบันกฎหมายก็แกปญหาดวยการวางมาตรการทั่วไป คือ วางบทเรื่องมาตรการบังคับทางปกครอง
ไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในสวนที่ 8  นอกจากวางหลักทั่วไป
แลวยังแกปญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดวย  คือเจาหนาที่ไดกระทําตามอํานาจหนาที่
ที่กฎหมายใหอํานาจไว  บุคคลภายนอกก็จะมาฟองคดีแพงใหเจาหนาที่รับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ไมได ตามมาตร 516 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 การ
จะใชมาตรการบังคับใหเจาหนาที่ชําระเงิน  ฝายปกครองคุนเคยกับการฟองคดีเพื่อใหศาลมีหมาย
บังคับคดี  แตไมคุนเคยที่จะใชอํานาจทางปกครองใหสิทธิในการที่จะยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพยสินเพื่อชําระหนี้   หรือกรณีที่จะเขาไปรื้อถอนสิ่งปลูกสรางของประชาชนที่ดําเนินการปลูก
สรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ปจจุบันกฎหมายใหอํานาจเขาไปดําเนินการรื้อถอนได  โดยใช
มาตรการบังคับทางปกครอง  และมีกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   

 
16   มาตรา 5   หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  ใน
กรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง  แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
            ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด  ใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่
ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
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พ.ศ. 2539 มาตรา 817  ในการคุมครองเจาหนาที่ที่ใชอํานาจตามกฎหมายปฏิบัติหนาที่โดยชอบ  ถาหาก
เจาหนาที่ไดกระทําลงไปโดยไมจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  เจาหนาที่ก็ไมใหตองรับผิด
ชดใชคาความเสียหาย  ดังนั้นเวลาศึกษากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ใน
หมวด 8  และกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  จะเห็นวา
กฎหมายวางระบบใหสอดประสานกันวา  การดําเนินบริการสาธารณะของหนวยงานทางปกครอง
หรือการใชอํานาจในการที่จะดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม  ทั้งนี้เพื่อใหการบริการสาธารณะ
เปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่แทจริง  ดังนั้น  มาตรการที่กําหนดไวในสวนที่ 8 จึงเปนมาตรการทั่วไป  

กฎหมายที่เคยมีมากอนไดบัญญัติใหอํานาจในการยึด  อายัดทรัพยสิน  อํานาจในการที่จะเขา
ไปรื้อถอนตามกฎหมายควบคุมอาคาร  กฎหมายทางหลวง  กฎหมายภาษโีรงเรือน  กฎหมายรัษฎากร  
กฎหมายภาษีบํารุงทองที่  กฎหมายปาสงวนแหงชาติ  หรือกฎหมายอุทยานแหงชาติ  ไดมีการ
กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวแลว  แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539  ความในมาตรา 63 ไดกําหนดไววา  ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว
โดยเฉพาะแลว  แตเจาหนาที่เห็นวาเปนมาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลนอยกวามาตรการ
บังคับตามหมวดนี้  เจาหนาที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได  หมายความวา  
เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจใชดุลพินิจในการที่จะเลือกมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย
เฉพาะหรือจะใชมาตรการบังคับตามกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ก็ไดแลวแตดุลพินิจที่จะเห็นสมควร 

 
17   มาตรา 8  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่  ใหหนวยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได  ถาเจาหนที่ไดกระทําการนั้น 
ไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
      สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  จะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความ
เปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ  โดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 
     ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหง
ความรับผิดดังกลาวออกดวย 
 ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน  มิใหนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมมาใชบังคับ และเจาหนาที่แตละคนตองรับ
ผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 
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5.  ขอบเขตของการบงัคบัทางปกครอง 

 การบังคับทางปกครองมุงใชกับคําสั่งทางปกครองในเรื่องที่มีเนื้อหาเจาะจง ดังนี ้
 1. คําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกบัการกําหนดใหผูใดชําระเงิน 
 2. คําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกบัการกําหนดใหผูใดกระทาํการ หรอืละเวนกระทําการ 
 คําสั่งทางปกครองดงักลาวตองมีการดาํเนินการทางกายภาพ  เชน การใหรื้อถอนอาคาร  หรือ
ส่ิงปลูกสราง การใหรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางการจราจร  หรือการใหรื้อถอนสิ่งที่รุกลํ้าทาง
สาธารณะ ถาผูที่อยูในคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตาม  เจาหนาที่มีหนาที่ตองมีหนังสือเตือนให
ชําระเงิน  ใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ  แลวแตกรณีอยางใดอยางหนึ่งในระยะเวลาที่กําหนด
แตตองไมนอยกวา 7 วัน  ถายังไมชําระอีกเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองดังกลาวได 

6.  คําสั่งทางปกครองไมใชบังคับกับเจาหนาที่ดวยกัน 
ในเรื่องของบุคคลนั้น  กฎหมายวางหลักไวในมาตรา 5518 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ-

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วา  การบังคับทางปกครองจะไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน  เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น  ทําใหเกิดขอสงสัยวา มาตรการบังคับทางปกครองใชกับเจาหนาที่
ของรัฐไมไดในความหมายของมาตรา 55 จะมีขอบเขตมากนอยเพียงใด จะตองทําความเขาใจตั้งแต
ตนวา  ถาหากเจาหนาที่ของรัฐนั้นเปนผูที่มีฐานะเปนประชาชนคนหนึ่ง  ไมใชมีฐานะเปนขาราชการ
ในหนวยงาน  แตเปนผูที่กอสรางอาคารและไปรุกลํ้าทางสาธารณะ  หรือ  ขับรถยนตไปชนคนอื่น
ไดรับบาดเจ็บโดยที่มิใชเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ถือวาขาราชการหรือเจาหนาที่คนนั้นกระทําใน
ฐานะเปนประชาชนคนหนึ่ง  อยางนี้ไมอยูภายใตขอหามตามมาตรา 55 แหงกฎหมายดังกลาว 
มาตรการบังคับทางปกครองก็สามารถใชมาตรการบังคับได  กฎหมายดังกลาวก็มีขอยกเวนวา  “เวน
แตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น”  หมายความวาถามีกฎหมายเฉพาะไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐกระทาํไดก็ใหเปนไปตามกฎหมายเฉพาะที่กําหนดไว 
 
 
 
18   มาตรา 55 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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ตัวอยาง  เรื่องที่หนวยงานใชมาตรา 1219 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539  ออกคําสั่งใหขาราชการใชเงินกับหนวยงานนั้น ๆ เพราะขาราชการคนนั้นไป
กระทําละเมิดกับหนวยงานของตนเอง  หรือไปกระทําละเมิดกับบุคคลภายนอก  สวนราชการนั้นได
ชําระเงินไปกอน  แลวออกคําสั่งไลเบี้ยกับขาราชการคนนั้น  อันนี้ถือวากฎหมายไดบัญญัติไวเปน
การเฉพาะ     ใหสวนราชการมีอํานาจในการออกคําสั่งใหเจาหนาที่คนนั้นใชเงินกับสวนราชการ
ฉะนั้นกฎหมายยอมจะตองเปดโอกาสใหสวนราชการใชมาตรการบังคับตามมาตรา 5720 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได  เพราะถาฝายปกครองออกคําสั่งทาง
ปกครองใหผูใดชําระเงินแลว  ถาหากถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวนและเจาหนาที่
มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตไมนอยกวา  7 วัน  ฝายปกครองก็สามารถ
ที่จะบังคับทางปกครองโดยยึด อายัดทรัพยแลวขายทอดตลาดทรัพยสินของบุคคลนั้นได  ถาหากเขา
องคประกอบของมาตรา 1221  แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539   
ก็ถือวาเปนเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นตามมาตรา 5522 แหงพระราชบัญญัติ-          
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามแนวทางคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 494/254523      

7.  แนวทางปฏบิัติของการบังคบัทางปกครอง 
การบังคับทางปกครอง  เปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองที่จะมีผลกระทบกระเทือน

ตอสิทธิของประชาชนที่จะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง  และในการกําหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง 24 กําหนด 
 
19   มาตรา 12  ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8  หรือใน
กรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10  ประกอบ
กับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 
20    มาตรา 57  อางแลวเชิงอรรถที่ 2 
21    มาตรา 12  อางแลวเชิงอรรถที่ 19 
22    มาตรา 55  การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
23    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 494/2545 โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก 
24      มาตรา 56 เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของ
ตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคํา
อุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว 
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ไววาเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให
เปนไปตามคําสั่งของตนได  ดังนั้น  มาตรการบังคับทางปกครองเปนการดําเนินการของเจาหนาที ่ 
โดยใชมาตรการบังคับทางปกครองกับประชาชนที่มีภาระผูกพันตองปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่ง
ทางปกครอง  หมายความวา  กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองในการออกคําสั่งทางปกครอง  คือ  
ออกคําสั่งฝายเดียวแลวผูกพันประชาชน  ซ่ึงตองปฏิบัติตามนิติกรรมหรือผูกพันตามคําสั่งนั้น  
กฎหมายยังเห็นวายังไมเพียงพอที่จะทําใหประชาชนจะปฏิบัติตาม  หากประชาชนไมปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองสามารถใชกําลังเขาไปบังคับได  ฉะนั้นกฎหมายจึงตองเขียนให
อํานาจฝายปกครองไปดําเนินการบังคับได  คือใหอํานาจเจาหนาที่ออกคําสั่งตามหลักความชอบดวย
กฎหมายเมื่อเจาหนาที่ไดออกคําสั่งใหประชาชนตองปฏิบัติตามแลว  ถาเขายังไมปฏิบัติตามคําสั่งอีก
เจาหนาที่สามารถใชอํานาจตามที่กฎหมายเขียนไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ตามความในมาตรา 5725  โดยใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนกอนไมนอยกวา 7 วัน  ถาผูอยู
ในคําสั่งของคําสั่งทางปกครองยังไมมีการปฏิบัติตามที่เจาหนาที่ไดมีหนังสือเตือน  เจาหนาที่
สามารถดําเนินการใชมาตรการยึด หรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อนํามาชําระ
เงินใหครบถวนและมาตรา 5826  คือ เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืน
กระทําการแทน  หรือกําหนดใหผูอยูในการบังคับของคําสั่งทางปกครองชําระคาปรับทางปกครอง
ตามจํานวนเงินที่สมควรซึ่งเปนมาตรการที่กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ฝายปกครองในการที่จะ
ปฏิบั ติตามกฎหมายใหบรรลุวัตถุประสงคของการบังคับใชกฎหมายกับประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ    สมกับเจตนารมณของกฎหมายที่ดีตอไป   

8.  การทุเลาบังคับทางปกครอง  
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง27   แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มี 

เรื่องที่ตอเนื่องและซอนอยูในกฎหมายดังกลาว  ถาศึกษาไปโดยไมตั้งใจเราอาจจะผานเรื่องที่สําคัญ   
คือเรื่องการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  เพราะการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง   
 

25    มาตรา 57  อางแลวเชิงอรรถที่ 2 
26    มาตรา 58  อางแลวเชิงอรรถที่ 3 
27    มาตรา 56 วรรคหนึ่ง  อางแลวเชิงอรรถที่ 24 



-13- 
 
นั้น  จะนึกถึงกรณีที่มีการฟองคดีในศาลปกครอง  ปกติการฟองคดีในศาลปกครองไมเปนการทุเลา-
การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  เชน  ใครที่ไดรับคําสั่งโยกยายแลวเห็นวาคําสั่งโยกยายนั้นไมเปน
ธรรม  หรือไมชอบดวยกฎหมายจึงไปฟองศาล  ซึ่งการฟองศาลนั้นไมทําใหคําสั่งโยกยายนั้นระงับ
ไปชั่วคราว  เพราะวาหลักที่ถือปฏิบัติกันในทางกฎหมายปกครองและในคดีปกครอง  การฟองคดีนั้น
ไมมีผลใหเปนการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง  หลักที่วาการบริการสาธารณะตอง
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง  แมการบริการสาธารณะนั้นจะมีการออกคําสั่งและคําสั่งนั้นจะมีการ
ฟองรองตอศาล  การฟองคดีตอศาลไมเปนการกระทบกับการที่ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐได
ออกกฎหรือคําสั่งไป  ทั้งนี้เพื่อที่จะใหบริการสาธารณะตอเนื่องและเปนไปตามขอสันนิษฐานอีก
ประการหนึ่งวา  คําสั่งทางปกครองที่ออกมาแลวชอบดวยกฎหมายอยูเสมอตราบเทาที่ศาลปกครอง
ยังไมเพิกถอน  ฉะนั้นเมื่อมีการฟองคดีตอศาลใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งแมจะมีการฟองเปนคดีแลว   
แตศาลยังมิไดมีคําสั่งเพิกถอนกฎหรือคําสั่งดังกลาว  กฎหรือคําสั่งนี้ยังมีผลอยู  ใครที่ถูกยายก็ตอง
ยายไปตามคําสั่งนั้น  ถาหากไมยายถือวาขาดราชการและขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาจะตองถูกลงโทษอีก
สถานหนึ่ง  หรือใครที่ถูกปลดออก  ไลออก  ก็ตองพนจากหนาที่ ใครที่ไดรับคําสั่งเพิกถอนประกอบ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป  ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตองยุติการประกอบกิจการ 

การทุเลาบังคับคดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  ปจจุบันการฟองคดีในศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่อง
การประกวดราคา  สอบราคา  หรือการจัดหาพัสดุวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เมื่อมีการ
ตัดสินการคัดเลือกผูเสนอราคาแลว  ผูที่แพในการเสนอราคาก็เห็นวาการตัดสินนั้นไมชอบ  อาจจะมี
การชวยเหลือกัน  มีการล็อคสเปกกัน  มีการกลั่นแกลงกัน  เมื่อมีการพิจารณาใหผูที่ไมเหมาะสม
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะ  สวนผูเสนอราคาที่ปฏิบัติถูกตองตามประกาศของสวนราชการกับ
ตองถูกกล่ันแกลงและแพการเสนอราคา  จะมาฟองศาลปกครองทันทีเลยไมได  เนื่องจากการ
พิจารณาตัดสินการคัดเลือกผูประกวดราคาเปนคําสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543)28

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ดังนั้นตองไปอุทธรณ 
ตอเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองกอน    เสร็จแลวตองรอใหมีการวินิจฉัยอุทธรณกอน 90 วัน   

 
28          กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก 
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ในชวง 90 วันนี้  ฝายปกครองมีหนาที่วินิจฉัยอุทธรณ  และขณะเดียวกันผูมีอํานาจก็รีบไปเซ็น
สัญญา  ฉะนั้นการฟองการเพิกถอนการประกวดราคาในศาลปกครองปจจุบันก็แทนจะไมมีผลที่จะ 
เยียวยาอะไรมากนักกับผูฟองคดี  หนวยงานของรัฐกับผูชนะการประกวดราคาไดมีการลงนามใน
สัญญาไปแลว  บุคคลภายนอกจะนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําสั่งใหยกเลิกเพิกถอนสัญญาที่ไดมีการ
ลงนามไปแลวไมได  เพราะเปนสัญญาระหวางคูกรณี  ผูที่มาฟองคดีเปนบุคคลที่สามมิใชคูกรณีของ
สัญญา  ในที่สุดแลวศาลจะพิพากษาวาให เพิกถอนการประกวดราคาในครั้งนั้นไมได  เพราะจะไป
กระทบตอสัญญา หากศาลเห็นวากระบวนการจัดหาไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลก็จะพิจารณาเยียวยา
ใหกับฝายผูฟองคดีโดยใหมีสิทธิไดรับชดเชยคาเสียหายจากการที่ฝายปกครองออกคําสั่งทาง
ปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น  ทางเดียวที่เราแนะนําก็คือใหใชมาตรา 56 วรรคหนึ่ง29 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ไปอุทธรณตอฝายปกครองแลวขอให
ฝายปกครองทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  ในขณะเดียวกันผูแพในการประกวดราคาหรือ
สอบราคาจะไปอุทธรณวาการตัดสินในการประกวดราคาหรือสอบราคานั้นไมชอบดวยระเบียบ 
หรือกฎหมาย  ก็นาจะมีคําขอใหฝายปกครองใชอํานาจในการทุเลาการบังคับคําสั่งตัดสินการ
ประกวดราคาหรือสอบราคา  เมื่อฝายปกครองใชอํานาจในการทุเลาการบังคับนั้น  หรือผูที่พิจารณา
อุทธรณไดทุเลาการบังคับแลวก็จะไมมีการทําสัญญา  เพราะถือวายังไมมีการตัดสินวาใครแพหรือ
ชนะ  เชนนี้ผูที่แพในการประกวดราคาหรือสอบราคาก็สามารถที่จะใชวิธีการอยางนี้เยียวยาความ
เสียหายของตนเองในระหวางที่ยังไมสามารถฟองคดีตอศาลปกครองได  เมื่อมีการทุเลาการบังคับ
ทางปกครองไปแลว  ตอมาไดมีการฟองศาลปกครองและขอใหศาลปกครองมีคําสั่งระงับการทํา
สัญญาจัดจางไวกอน  ศาลก็สามารถที่จะพิจารณากําหนดมาตรการชั่วคราวตอเนื่องกันไปได  ดังนั้น
ถาฝายปกครองไมวาจะเปนผูออกคําสั่งทางปกครองหรือผูที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  เห็นวาการ
ตัดสินการประกวดราคาหรือสอบราคาไปโดยมีเหตุนาสงสัยวาการตัดสินการประกวดราคาหรือ
สอบราคาไปโดยมิชอบ     หรือมีการทุจริต    ก็ควรจะใชมาตรการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครองซึ่งอยูในมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ได  
 
29    มาตรา 56 วรรคหนึ่ง  อางแลวเชิงอรรถที่ 24 
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 9.  คําสั่งทางปกครองที่ตองมกีารบงัคบัทางปกครอง 
 คําสั่งทางปกครองที่จะตองมีการบังคับทางปกครอง  คือ  คําสั่งที่ใหชําระเงิน  กับคําสั่งที่ให
กระทําหรือละเวนกระทาํการ  ดังนั้น จึงตองศึกษาการบังคับทางปกครองในเรื่องดังกลาวสามารถทํา
ไดอยางไร 

1) มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน   
เจาหนาที่จะออกคําสั่งใหบุคคลใด ๆ ชําระเงินไดตองเปนคําสั่งตามกฎหมายมหาชนเทานั้น  เชน  
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหเขาดําเนินกิจการในอุทยานแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
คาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตขับขี่กรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหชําระในกรณีที่มาชําระลาชาก็
ตองมีเงินเพิ่ม, เบี้ยปรับ  หรืออาจจะเสียภาษีแลวคํานวณไมถูกตอง  คํานวณขาดไปก็ตองเสียเพิ่ม  ถายื่นชา
ก็ตองเสียเงินเพิ่มดวย  และยังมีคาปรับ  เปนตน  จะเห็นวากฎหมายมหาชนกําหนดใหฝายปกครอง   
ออกคําสั่งใหเอกชนจายเงินใหแกรัฐซึ่งมีหลายกรณี   เชน  คาธรรมเนียม  เงินเพิ่ม  เบี้ยปรับ คาปรับ  
ความผูกพันทางแพงไมวาจะเปนสัญญาหรือละเมิดไมสามารถที่จะไปออกคําสั่งแลวมาใชมาตรการ
ทางปกครองได  เพราะเรื่องสัญญาหรือการละเมิดเปนเรื่องผูกพันทางแพง     สวนราชการไม
สามารถจะออกคําสั่งทางปกครองใหประชาชนชําระเงินตามสัญญา  หรือทางละเมิดได  เพราะไมได
มีหนาที่ตามกฎหมายมหาชนในการที่จะตองจายเงินใหกับรัฐ  แตถาประชาชนมาใชบริการของรัฐ  
หนวยงานของรัฐสั่งใหประชาชนจายคาธรรมเนียม  หรือจายมาแลวไมครบรัฐสามารถสั่งใหเขาจาย
เพิ่ม  กรณีอยางนี้ใชมาตรการบังคับทางปกครองได 
 กรณีของการละเมิดมีขอยกเวนวา  ถามีการกระทําความผิดทางละเมิด  เชน  ขาราชการของ
กรมปาไม  ทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  เอารถไปใชในราชการทําใหเกิดความเสียหายตอ
บุคคลภายนอก  สอบสวนแลวเจาหนาที่คนนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง  และหนวยงานของรัฐ
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับบุคคลที่ไดรับความเสียหาย  หนวยงานของรัฐมีสิทธิไลเบี้ยเอา
กับเจาหนาที่  และสามารถใชอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่
กําหนดได  การไลเบี้ยอยางนี้เปนการแปลงเรื่องละเมิดมาเปนคําสั่งตามกฎหมายมหาชน  ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  อยางนี้เขากรณีที่สามารถจะใช 
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มาตรการบังคับทางปกครองได  การไลเบี้ยเปนอํานาจของสวนราชการตามกฎหมายความในมาตรา 12 30

ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
 ในกฎหมายตาง ๆ คําสั่งที่ใหชําระเงินนี้มีหลายแบบ  และในกฎหมายหลาย ๆ อยาง             
มีกฎหมายกําหนดวา  พอสั่งใหผูใดชดใชเงินแลวถาผูนั้นยังไมมีการนําเงินมาชําระ  กฎหมาย
กําหนดใหใชมาตรการบังคับทางปกครอง   คือ  ใหยึด อายัดทรัพย  และขายทอดตลาด  เชน ตาม 
มาตรา 4431  แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที ่ดิน  พุทธศักราช  2475   ผูที ่คางภาษี
โรงเรือน   ไมชําระภาษีโรงเรือนภายในเวลาที่กําหนด   เจาพนักงานทองถิ่นมีสิทธิที่จะไปยึด  
อายัดทรัพยของผูที่คางภาษี,  มาตรา 4132 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508, มาตรา 3933           
 
30     มาตรา 12  อางแลวเชิงอรรถที่ 19 
31     มาตรา 44  ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ตามมาตรา 43 ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูที่คางชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม 
และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่ง หรือออกหมายยึด 
        การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 
32     มาตรา 41  ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระอาจถูกยึด อายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระ
ภาษีบํารุงทองที่คางชําระ  โดยใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได 
แตคําสั่งเชนวานั้นจะออกไดก็แตโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาราชการจังหวัด 
         การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาที่ใหอุทธรณไดตามมาตรา 49 หรือมาตรา 52 และ
ตลอดเวลาที่ทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวยังไมถึงที่สุด 
         คําสั่งจะกระทําไดเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของที่ดินชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้นโดยวิธีการสงหนังสือตามมาตรา 12 
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อใหไดรับชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระนั้น  ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
33      มาตรา 39 รถที่ยึดมาตามมาตรา 35 วรรคสอง หรือมาตรา 37 ใหนายทะเบียนเก็บรักษาไว 15 วัน ถาเจาของรถไมนําเงินภาษี
คาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึดรถไปชําระใหถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหจัดการขายทอดตลาดรถยนต
นั้น 
         ในการขายทอดตลาด หามมิใหนายทะเบียน หรือผูตรวจการเขาสูราคา 
         ถาขายทอดตลาดไดเงินเกินคาภาษี คาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด และขายรถใหคืนเงินที่เหลือแกเจาของรถ 
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พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522,  มาตรา 4734 พระราชบัญญัติเงินทดแทน, มาตรา 5035 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ลวนแตกําหนดใหฝายปกครองใชมาตรการยึด อายัดทรัพย
กับผูที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหชําระเงิน  ไมวาจะเปนเงินคาบํารุง เงินคาภาษี พระราชบัญญัติวิธี-
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 36  กําหนดวาคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหบุคคล
ใดชําระเงิน  ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระเงินใหถูกตอง  ครบถวน  ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนให
ผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน
เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด หรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาด
เพื่อชําระเงินใหครบถวน 
 
34     มาตรา 47  เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงิน 

สมทบหรือเงินเพิ่ม หรือ  นําสงไมครบจํานวน 
      การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อ  ไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินสมทบ
หรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางไดรับหนังสือนั้นและ  นายจางไม
จายภายในเวลาที่กําหนด 
      หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรค  หนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
      เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการ  ยึด อายัด และขายทอดตลาดและจายเงินสมทบหรือ
เงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบ  เพื่อขอรับเงินที่เหลือ
คืนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 
35      มาตรา 50 เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอด ตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงิน
สมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวนตามมาตรา 49 ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ 
         การมีคําสั่งใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได ตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือให
นายจางนําเงินสมทบและ รือเงินเพิ่มที่คางมาชําระภายในกําหนด ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นและนายจาง
ไมชําระภายในกําหนด 
         หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งให เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ 
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
         เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและ
เงินเพิ่มที่คางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็ว ถานายจางมิไดเรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 
36     มาตรา 57  อางแลวเชิงอรรถที่ 2 
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วิธีการยึด  การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542)37 
 2.  มาตรการบังคับทางปกครองกรณทีี่มีคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทาํ   
 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหบุคคลใดกระทําหรือละเวนกระทํา  ถาผูอยูภายใตบังคับของ
คําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง  เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 5838 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ดังนี้ 
 ก. เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน  โดยผูที่อยู
ภายใตของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 25 ตอป  ของ
คาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาที่ตามมาตรา 58 (1)39 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ          
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ข. เจาหนาที่ไดมีการกําหนดคาปรับในการบังคับตามคําสั่งทางปกครองตามจํานวนที่สมควร
แกเหตุแตไมเกินสองหมื่นบาทตอวัน  ตามมาตรา 58 (2)40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539  ซึ่งเจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)41  เชน  ปลัดกระทรวง  หรืออธิบดี  มีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองได  
ไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอวัน 

หลังจากที่เจาหนาที่ไดออกคําสั่งทางปกครองกําหนดใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําตาม
มาตรา 58 (1) และ (2)  แลว  หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเจาหนาที่จะใชมาตรการบังคับทาง 
 
37     กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542  โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก  
38     มาตรา 58  อางแลวเชิงอรรถที่ 3 
39       มาตรา 58 (1)  อางแลวเชิงอรรถที่ 3                                                                                                                                     
40       มาตรา 58 (2)  อางแลวเชิงอรรถที่ 3                                                         
41     กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก    
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ปกครองเลยไมได  เจาหนาที่ตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหผูที่อยูในบังคับตามคําสั่งทางปกครองใหมี
การกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครอง  ภายในเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณีกอน  
คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองโดยระบุรายการที่จะใชมาตรการทางปกครอง
ใหชัดแจง  แตจะกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองมากกวาหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมได  
ตามบทบัญญัติมาตรา 5942 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเมื่อ
เจาหนาที่ไดมีคําเตือนเปนหนังสือแลว เมื่อผูอยูในบังคับทางปกครองยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติอีก หาก
จะใชมาตรการบังคับทางปกครอง  เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่ไดแจง
กําหนดไวในคําเตือนเทานั้น  จะใชมาตรการบังคับทางปกครองที่นอกเหนือจากที่ไดแจงกําหนดไว
ในคําเตือนดังกลาวไมได  แตมีขอยกเวนถาเจาหนาที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรการไดก็ตอเมื่อ  มาตรการ
ที่ไดกําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงคตามบทบัญญัติมาตรา 6043 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

กรณีที่เจาหนาที่ไดมีคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํา  ผูอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  หรือเจาหนาที่ไดใชมาตรการบังคับทางปกครองใหมีการชําระ 
 
 
42     มาตรา 59 กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 เจาหนาที่จะตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละ
เวนกรทําตามคําสั่งทางปกครอง  ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณี  คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่ง
ทางปกครองก็ได                                           
         คําเตือนนั้นจะตองระบุ        
        (1) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง  แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมได                                           
        (2) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทาง
ปกครองแลวแตกรณี 
43     มาตรา 60 เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กาํหนดไวในคําเตือนตามมาตรา 59 การเปลีย่นแปลง
มาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฏวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลตุามวัตถุประสงค 
           ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง  เจาหนาที่อาจใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได  แตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุในกรณีจําเปนเจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจาก
เจาพนักงานตํารวจได 
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คาปรับตามมาตรา 58 44 แลว  แตผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝนไมมีการชําระคาปรับทาง
ปกครอง  เจาหนาที่สามารถใชมาตรการตามมาตรา 5745 โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นได
ตามบทบัญญัติมาตรา 6146  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงถือวา
เปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองซ้ําสอง  เพื่อใหการใชกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์บรรลุจุดมุงหมาย
ตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายที่ดี 

10.  การอุทธรณมาตรการบังคับทางปกครอง 
การใชมาตรการบังคับทางปกครองถือวาเปนคําสั่งทางปกครองชนิดหนึ่งสามารถจะฟองตอ

ศาลปกครองใหทําการเพิกถอนคําสั่งหรือระงับการกระทํานั้น  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ. 2539  มาตรา 6247  กําหนดไววา  ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจ
อุทธรณการบังคับทางปกครองนั้นได  ซึ่งกฎหมายเขียนอยางนี้เปนการใหสิทธิผูอยูในคําสั่งทางปกครอง
สามารถดําเนินการอุทธรณการบังคับทางปกครองได  และถาหากผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง
เห็นวามาตรการบังคับทางปกครองที่ตอเนื่องจากคําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย  ผูอยูในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครองตองอุทธรณกอนตามมาตรา 62  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงหลักเกณฑหรือวิธีการก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ในสวนที่ 5  ตั้งแตมาตรา 44 ถึง 48  การอุทธรณก็ใหอุทธรณตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง  เชน  ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนอธิบดี  
ก็ตองยื่นการอุทธรณตออธิบดี   และอํานาจในการพิจารณาอุทธรณก็ คือปลัดกระทรวง                 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) 48 หากผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองไมไดดําเนินการ
ย่ืนขออุทธรณและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหอุทธรณสิ้นสุดแลว ผูอยูในบังคับของ                   

 

44     มาตรา 58  อางแลวเชิงอรรถที่ 3   
45     มาตรา 57  อางแลวเชิงอรรถที่ 2 
46     มาตรา 61 ในกรณีไมมีการชาํระคาปรับทางปกครอง  ใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปตามมาตรา 57 
47     มาตรา 62  ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคบัทางปกครองอาจอุทธรณการบงัคับทางปกครองนั้นได 
         การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
48    กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) โปรดดรูายละเอียดภาคผนวก 
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คําสั่งทางปกครองจะไมไดรับสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  ตามมาตรา 42 วรรคสอง49  แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   

11.  อายุความในการบังคับทางปกครอง 
 เมื่อมาตรา 57 วรรคสอง50  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
กําหนดใหวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม  ดังนั้น  อายุความในการบังคับทางปกครองจึงควรที่จะนาํอายุความ
การบังคับคดีตามมาตรา 27151 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ  คือ  อายุความ 
10 ป (เรื่องเสร็จที่ 494/2545)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49    มาตรา 42 วรรคสอง  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความ เดือดรอนหรือเสียหายในเรื่อง
ใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่อง นั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และ ไดมี
การสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด 
50    มาตรา 57 วรรคสอง อางแลวเชิงอรรถที่ 2 
51     มาตรา 271  ถา คูความ หรือ บุคคล ซึ่ง เปนฝาย แพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตาม คําพิพากษา หรือ คําสั่ง 
ของศาล ทั้งหมดหรือบางสวน คูความ หรือ บุคคล ซึ่ง เปนฝาย ชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะ รองขอใหบังคับคด ี
ตาม คําพิพากษา หรือ คําสั่ง นั้น ไดภายใน สิบป นับแต วันม ีคําพิพากษา หรือ คําสั่ง โดยอาศัย และ ตาม คําบังคับ ที่ออกตาม 
คําพิพากษา หรือ คําสั่ง นั้น 
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บทสรุป 

มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  ไดบัญญัติขึ้นเพื่อเปนกฎหมายกลางหรือกฎหมายทั่วไป  ถากฎหมายเฉพาะไดบัญญัติให
อํานาจในการใชมาตรการบังคับทางปกครองไวแลว  หากมาตรการที่ไดกําหนดไวมีมาตรฐานต่ํากวา
กฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ก็ใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจเลือกวิธี
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได  การใชมาตรการ
บังคับคดีก็ไมตองไปใชอํานาจของศาลเพื่อใหศาลออกหมายบังคับคดี  การใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองมีความเทาเทียมกับการบังคับคดีของศาล  เจตนารมณของกฎหมายมีจุดมุงหมายที่ดี  แต
ความเปนจริง  มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   
พ.ศ.  2539  ยังบัญญัติไวไมสมบูรณจึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติได 

ขอเสนอ  

1. ความในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิได
บัญญัติใหอํานาจสวนราชการมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง (กฎหมายลูก) ดังนั้น  จึงตองแกไข
กฎหมายเพื่อใหสวนราชการมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรองใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ  หรือเปน
การออกกฎหมายกลางใหทุกหนวยงานปฏิบัติเหมือนกันตอไป  

2. การยึดหรืออายัดทรัพยสินควรมีกฎหมายที่มอบใหหนวยงานของรัฐหนวยใดหนวยหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญเปนผูรับผิดชอบทั้งหมดในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  

3. กฎหมายควรมีการแกไขโดยเปดชองใหหนวยงานของรัฐสามารถจางเอกชนดําเนินการ
สืบหาหลักทรัพยและบังคับคดีได  

แตทั้งนี้  เมื่อกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติในการบังคับคดีทางปกครอง
แลว  โดยไมสามารถจะฟองตอศาลปกครองได  ดังนั้น  เจาหนาที่จึงตองปฏิบัติ  หากไมดําเนินการ
อาจมีความผิดโดยถือวาละเลยการปฏิบัติหนาที่ได 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


