
แนวความคิดและทศิทางในการตรากฎหมายเก่ียวกับการบังคับทางปกครอง 
 

โกมล  จิรชัยสุทธิกุล∗ 
 

๑ . บทนํา 
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัด และการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เนื่องด้วยการบังคับ 

ทางปกครองโดยวิธีการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับต่อผู้อยู่ใต้บังคับของคําส่ังทางปกครอง 
ที่กําหนดให้ชําระเงินและผิดนัดไม่ชําระหนี้ที่ ได้มีคําเตือนแล้ว เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้นั้น  
ไม่ว่าจะโดยวิธีการยึดหรือการอายัดก็ตาม และนําทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้
ตามคําส่ังทางปกครอง กรณีจึงคล้ายกับการบังคับคดีของเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาของศาลที่มีกลไกในการ
ยึด การอายัด และการขายทอดตลาดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาของศาลเพื่อนําเงินมาชําระหน้ี
เช่นเดียวกัน 

แม้ว่าการบังคับทางปกครองมีวิธีการที่คล้ายกับการบังคับคดีอย่างมากดังที่กล่าวแล้ว  
แต่ ข้อแตกต่างที่ สําคัญก็คือ ประการแรก การบังคับทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพื่อชําระห น้ี 

ตามคําส่ังทางปกครองที่ กําหนดให้ชําระเงินต่างจากการบังคับคดีที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อชําระหนี ้
ตามคําพิพากษาของศาล  ประการท่ีสอง การบังคับคดีมีเจ้าพนักงานบังคับคดีช่วยในการบังคับคดีให้แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถมอบหมายให้เอกชนดําเนินการแทนได้ด้วย 
ในขณะที่การบังคับทางปกครองนั้น หน่วยงานที่ออกคําส่ังทางปกครองให้บุคคลชําระเงินต้องแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ของตนเองในการบังคับทางปกครอง2  

จากข้อแตกต่างที่สําคัญข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับทางปกครองอย่างมากจน
กล่าวได้ว่า ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ จนมีข้อหารือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับ 

การบังคับทางปกครอง เช่น การนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มีขอบเขตเพียงใด การยึดทรัพย์สินที่มีทะเบียนและขายทอดตลาดมีวิธีการอย่างไร การบังคับทางปกครอง
มีระยะเวลาหรือไม่ หรือการบังคับทางปกครองคิดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งสํานักกฎหมาย

                                                
∗
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายปกครองรักษาการในตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
1มาตรา ๕๗  คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ผู้ใดชําระเงิน ถ้าถึงกําหนดแล้วไม่มีการชําระโดยถูกต้อง

ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ผู้น้ันชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติ
ตามคําเตือน เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้น้ันและขายทอดตลาด 

เพื่อชําระเงินให้ครบถ้วน 
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
2บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับ

ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญตัวิิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จท่ี ๙๔ – ๙๕/๒๕๔๙) 



 ๒ 

ปกครองได้รวบรวมข้อหารือและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ในรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนับต้ังแต่ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นต้นมา นอกจากน้ี หากพิจารณาจากสถิติของกรมบัญชีกลางที่หน่วยงานของรัฐสามารถนําเงินส่งคลัง
จากกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จะเห็นว่า รัฐเกิดความเสียหายอย่างมาก โดยนับตั้งแต ่

ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ มีความเสียหายจากการละเมิดเป็นจํานวนประมาณ ๒๐,๕๐๓ ล้านบาท 
กระทรวงการคลังมีความเห็นให้หน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ประมาณ ๔,๖๘๙ ล้านบาท และ
มีการนําเงินส่งคลังประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งไม่ถึง ๑๐% ของวงเงินที่เรียกให้ชดใช้3 สถิตินี้รวมถึงกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ด้วยโดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างใดและแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับ
ทางปกครองได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของข้อแตกต่างประการที่สองน้ัน คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
เคยวิ นิจฉัยไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๙ ในขณะน้ันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดเกี่ยวกับการมอบอํานาจของส่วนราชการไว้ให้มอบได้ในส่วนราชการเดียวกัน  
แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้สามารถมอบอํานาจระหว่างส่วนราชการได้แม้จะอยู่ต่างกระทรวง 
ก็ตาม4 ปัจจุบันกรมบังคับคดีจึงได้หารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณีหากหน่วยงาน
ต่างๆ เห็นว่ากรมบังคับคดีสมควรเป็นหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครอง เน่ืองจากมีบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญในการบังคับคดีที่คล้ายกับการบังคับทางปกครอง หน่วยงานต่างๆ จะสามารถมอบอํานาจ

                                                
3สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกสารสรุปผลโครงการสัมมนา 

รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันศุกร์ ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔, 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า ๗. 

4มาตรา ๓๘  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนท่ี 

ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตลอดจน 

การมอบอํานาจให้ทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบ
อํานาจหรือท่ีผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติก็ได ้

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต
หรือท่ีบัญญัติผู้มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นน้ันให้ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าว 
มีอํานาจมอบอํานาจให้ข้าราชการซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดในกรณีมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได้ต่อไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผู้มอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดรายช่ือกฎหมายท่ีผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ 



 ๓ 

ให้กรมบังคับคดีดําเนินการแทนได้หรือไม่5 เร่ืองนี้แม้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ได้
วินิจฉัยโดยตรง แต่เห็นว่าเร่ืองนี้เป็นการตีความการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ จึงควรหารือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสียก่อนก็ตาม แต่ก็ทําให้เห็นถึง
แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่หน่วยงานของรัฐสามารถมอบอํานาจในการบังคับทางปกครองให้แก่กันได ้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคัญในการบังคับทางปกครองยังไม่หมดไป  เ น่ืองจาก 

กรมบังคับคดีไม่สามารถมอบเอกชนทําแทนได้ ประกอบกับข้อแตกต่างจากการบังคับคดีในประการแรก
ยังคงมีอยู่และนับเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่ง แม้กรมบังคับคดีอาจรับมอบอํานาจจากหน่วยงานต่างๆ  
ในการบังคับทางปกครองได้ แต่ก็ไม่สามารถรับมอบได้ทั้งหมดด้วยอัตรากําลังที่มีอยู่อย่างจํากัด และ 
การบังคับทางปกครองนั้นยังมีข้อแตกต่างและปฏิบัติให้บรรลุผลได้ยากกว่าการบังคับคดีซ่ึงจะได้วิเคราะห์
ในบทต่อไป 

 

๒. สภาพปัญหาและแนวความคิดในการมีกฎหมายเก่ียวกับการบังคับทางปกครอง 
เหตุที่การบังคับทางปกครองน้ันปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จได้ยากกว่าการบังคับคด ี

มีหลายประการคือ 

(๑) ปัญหาทางกฎหมาย 
(๑.๑) ปัญหาทางกฎหมายประการแรก ได้แก่ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดให้อํานาจบางประการเป็นของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาลโดยแท้ เม่ือการ
บังคับทางปกครองนําบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมย่อมไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นอํานาจของ
เจ้าหน้าที่ เช่น อํานาจของศาลในการออกคําส่ังให้เจ้าหน้ีตามคําพิพากษาซึ่งเป็นผู้ขอให้ยึดทรัพย์สินของ
ลูกหน้ีวางเงินประกัน หากมีข้อสงสัยว่าทรัพย์สินน้ันไม่ควรยึดเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์ผิด6 หรืออํานาจ
ของศาลในการออกคําบังคับให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการยึด
และขายทอดตลาด7 

                                                
5บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การมอบอํานาจในการดําเนินการ

พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (เรื่องเสร็จท่ี ๗๐/๒๕๕๕) 
6

 มาตรา ๒๗๖  ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ ถ้าศาลสงสัยว่าไม่ควรยึด

ทรัพย์สินน้ัน ศาลจะมีคําส่ังให้ผู้ขอยึดวางเงินประกันตามท่ีศาลเห็นสมควรในเวลาท่ีออกหมายก็ได้ เพ่ือป้องกันการบุบสลาย
หรือสูญหายอันจะพึงเกิดข้ึนเน่ืองจากการยึดทรัพย์ผิด 

     ฯลฯ   ฯลฯ 
7

 มาตรา ๒๙๖  จัตวา ถ้าเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าลูกหน้ีตาม 

คําพิพากษาหรือบริวารยังไม่ออกไปตามคําบังคับของศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) รายงานต่อศาลเพ่ือมีคําส่ังจับกุมและกักขังลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารดังกล่าวน้ัน และ
ศาลมีอํานาจส่ังจับกุมและกักขังได้ทันที ในกรณีน้ี ให้นํามาตรา ๓๐๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) เมื่อศาลมีคําส่ังให้จับกุมและกักขังลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม(๑) แล้ว หรือลูกหน้ี
ตามคําพิพากษาหรือบริวารหลบหนี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี โดยอนุโลม 

(๓) ปิดประกาศกําหนดเวลาให้ผู้ท่ีอ้างว่าไม่ใช่บริวารของลูกหน้ีตามคําพิพากษาย่ืนคําร้องแสดง
อํานาจพิเศษต่อศาลภายในกําหนดเวลาแปดวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้าไม่ย่ืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นบริวารของลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

บุคคลท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในทรัพย์น้ันในระหว่างท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้เจ้าหน้ีตาม 

คําพิพากษาเข้าครอบครอง ให้ถือว่าเป็นบริวารของลูกหน้ีตามคําพิพากษา 



 ๔ 

(๑.๒) ปัญหาทางกฎหมายอีกประการ คือ การส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําส่ังดังกล่าวมีขอบเขตจํากัดกว่าคําส่ังหรือคําบังคับของศาล  
เช่น ศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดีให้ลูกหน้ีตามคําพิพากษาส่งมอบทรัพย์สิน กระทําการ หรืองดเว้น
กระทําการหรือให้ขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์8 หรือศาลมีอํานาจเรียกลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลอื่นเพื่อมาให้ถ้อยคําหรือทําการไต่สวนเม่ือเจ้าหน้ีตามคําพิพากษามีคําขอเพื่อประโยชน์ในการสืบหา
ทรัพย์สินได้9 

(๒) ปัญหาในทางปฏิบัติ 
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่มีแนวทาง

ปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล โดยเจ้าหน้าที่อาจ
ได้รับแต่งตั้งเป็นคร้ังแรกหรือไม่มีความรู้ในทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายมหาชนอย่างเพียงพอ ทําให้
เจ้าหน้าที่ขาดความม่ันใจในการบังคับทางปกครองและอาจกระทําผิดได้โดยง่ายทําให้ถูกลูกหน้ีแห่งคําส่ัง
ทางปกครองร้องเรียนหรือฟ้องคดี ซ่ึงอาจเป็นคดีแพ่งถ้าทําให้ทรัพย์สินเสียหายหรืออาจเป็นคดีอาญา เช่น 
ทําให้เสียทรัพย์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ อาจกล่าวได้ว่า  หากได้รับแต่งตั้งให้บังคับทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่มีแต่
ความเส่ียงหากกระทําผิดพลาด แม้จะกระทําจนบรรลุผลสําเร็จก็คงไม่มีความชอบ รวมทั้งอาจถูก 

ผู้ถูกบังคับทางปกครองว่ากล่าวด่าทอ ส่ิงเหล่าน้ีย่อมบั่นทอนขวัญและกําลังใจต่อการทําหน้าที่ในการ
บังคับทางปกครองจนไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดอยากจะทําหน้าที่ดังกล่าว 

(๒.๒) แม้ว่าหน่วยงานบางแห่งได้ออกระเบียบวิธีปฏิบัติในการบังคับทางปกครอง
เป็นการภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ ไ ด้ถือปฏิบั ติก็ตาม แต่การบังคับทางปกครองต้องใช้เทคนิคหรือ 

ความเช่ียวชาญอย่างมากจึงจะประสบผลสําเร็จ เช่น ในข้ันตอนของการยึดทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ต้องม่ันใจ
ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกหนี้อย่างแท้จริงหากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่อย่างรถยนต์ การเคล่ือนย้ายและ
เก็บรักษาต้องทําด้วยความระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินนั้นเส่ือมราคาลงหรือเสียหายและต้องบันทึกไว ้
เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องนําทะเบียนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มาเก็บรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินที่ยึดนั้น 
ซึ่งเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากอย่างมาก โดยเฉพาะกรณีเป็นรถยนต์ดังที่กล่าว ลูกหน้ีซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ย่อม
ไม่ให้ความร่วมมือโดยเก็บรถยนต์ไว้ภายในร้ัวบ้านและเก็บเอกสารทางทะเบียนต่างๆ ไว้อย่างมิดชิด หรือ
แม้ในข้ันตอนการขายทอดตลาด การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อตั้งเป็นราคาเร่ิมต้นขายทอดตลาด 

ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในทรัพย์สินนั้นๆ หรือการเคาะไม้เพื่อขายแก่ผู้ประมูลได้ย่อมมีธรรมเนียมปฏิบัติของ 
การขายทอดตลาดที่ต้องใช้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญเช่นกันเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

(๒.๓) ในข้ันตอนการสืบหาทรัพย์สินนั้น แม้คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัย10 
วางแนวบรรทัดฐานไว้ว่า หน่วยงานสามารถมอบหมายให้เอกชนดําเนินการแทนได้ เนื่องจากไม่ได้กระทบ
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 โปรดดูมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
9

 โปรดดูมาตรา ๒๗๗ วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
10

 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เรื่องเสร็จ ๗๑๙/๒๕๔๖) 



 ๕ 

ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล แต่การมอบหมายให้เอกชนย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอาจเรียกเก็บเป็น
ค่าธรรมเนียมไม่ได้และหน่วยงานมักไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ นอกจากนี้ การมอบหมายแก่เอกชน
ในขณะที่ยังไม่แน่ใจว่าลูกหน้ีจะมีทรัพย์สินให้ทําการบังคับหรือไม่ย่อมเป็นความเส่ียงที่อาจสูญเปล่า
หรือไม่คุ้มค่าต่อการดําเนินการอีกด้วย 

(๒.๔) เน่ืองด้วยการบังคับทางปกครองถือเป็นเร่ืองใหม่สําหรับประเทศไทย ดังนั้น 
ความศักดิ์สิทธิ์ของคําส่ังทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่น้ันจึงยังไม่มีหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ประชาชน 

ผู้อยู่ใต้บังคับของคําส่ังทางปกครองยังไม่ให้ความเช่ือถือดังเช่นคําส่ังของศาล ทําให้ไม่เกิดความเกรงกลัว
และทําให้ฝ่าฝืนคําส่ังทางปกครองอยู่เสมอ นอกจากประชาชนแล้วเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องก็เช่นเดียวกัน เช่น 
เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับทางปกครอง11  

เม่ือตรวจสอบถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ 
ปรากฏว่า ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติถึงมาตรการบังคับทางปกครองไว้เช่นกัน โดยมาตรา ๑๒12  
แห่งประมวลรัษฎากร ให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ 
ผู้ซ่ึงต้องรับผิดเสียภาษีอากรเพื่อให้ได้รับชําระภาษีอากรค้างได้ทั่วราชอาณาจักร สําหรับในต่างจังหวัด 

ยังเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอด้วย ซึ่งวิธีการยึดและขายทอดตลาดให้ปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกําหนดไว้อย่างชัดเจนให้หัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดได้ อีกทั้งมาตรา ๑๒ ทวิ13 ยังได้กําหนดห้าม 

ผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด นอกจากนี ้
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 ปัญหาอ่ืนๆ  โปรดดู กมลกานต์ ศรสุวรรณและคณะ,รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพปัญหา
และแนวทางการแก้ไขเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เสนอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๒. 

12

 มาตรา ๑๒  ภาษีอากรซ่ึงต้องเสียหรือนําส่งตามลักษณะน้ี เมื่อถึงกําหนดชําระแล้ว ถ้ามิได้เสีย
หรือนําส่ง ให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง 

เพื่อให้ได้รับชําระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ 
ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําส่งภาษีอากรได้ท่ัวราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือส่ัง อํานาจ
ดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้ 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจเช่นเดียวกับ
อธิบดีตามวรรคสอง ภายในเขตท้องท่ีจังหวัดหรืออําเภอน้ัน แต่สําหรับนายอําเภอน้ัน จะใช้อํานาจส่ังขายทอดตลาดได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
โดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี

เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด 

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย  
13มาตรา ๑๒ ทวิ  เมื่อได้มีคําส่ังยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๒ แล้ว ห้ามผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสีย  

ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว 



 ๖ 

มาตรา ๑๒ ตรี14 ให้อํานาจในการสืบหาทรัพย์สินของผู้ซ่ึงต้องรับผิดเสียภาษีอากรค้างได้อีกด้วย โดยให้
อํานาจแก่ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๑๒ เรียกผู้ต้องรับผิดชําระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆ ที่มีเหตุอันควร
เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคํา รวมทั้งส่ังให้นําบัญชีเอกสาร หรือ
หลักฐานอันจําเป็นต่อการจัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบได้ ตลอดจนมีอํานาจออกคําส่ังให ้

เจ้าพนักงานสรรพากรเข้าตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานของบุคคลดังกล่าวได้อีกด้วย  
ซึ่งมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ และมาตรา ๑๒ ตรี ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มข้ึนโดยพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ แสดงให้เห็นว่า การบังคับทางปกครองในระบบ
กฎหมายไทยไม่ใช่เร่ืองใหม่และมีมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว และพบว่าต่อมาเม่ือมีการตราพระราชกําหนด 
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘15  
ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอนุ มัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาว่าฉ้อโกงประชาชนได้โดยให้นํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและอายัดตามประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาว่าผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นผู้กระทําความผิด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา 
ถึงหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่บางประการ กล่าวคือ กรณีการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชําระภาษีอากรค้างนั้น เจ้าหน้าที่อาจไม่ต้องมีคําส่ังทางปกครอง 
ที่กําหนดให้ชําระเงินมาก่อน โดยภาษีอากรค้างเกิดจากผู้มีหน้าที่ชําระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

                                                
14

 มาตรา ๑๒ ตรี  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๑๒ หรือ
สรรพากรจังหวัดมีอํานาจ 

(๑) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชําระภาษีอากรค้าง และบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคํา 

(๒) ส่ังบุคคลดังกล่าวใน (๑) ให้นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษี
อากรค้างมาตรวจสอบ 

(๓) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรทําการตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนของบุคคลดังกล่าวใน (๑) 

การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียก
หรือคําส่ัง การออกคําส่ังและทําการตาม (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

15มาตรา ๘  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่า ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดท่ีเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหน้ีสินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย หรือมีสินทรัพย์ไม่พอชําระหน้ีสิน และ
เห็นสมควรให้มีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้น้ันไว้ก่อนเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้น้ันไว้ก่อนได ้
แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เกินกว่าเก้าสิบวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีมีการฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
ให้คําส่ังยึดหรืออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ใดไว้ตามวรรคหน่ึง หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีเหตุ 
อันควรเช่ือว่าผู้กู้ยืมเงินท่ีเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหน้ีสินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการล้มละลาย หรือมีสินทรัพย์ไม่พอชําระหน้ีสิน แต่ยังไม่สมควรส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาดําเนินคดีล้มละลายต่อไปตามมาตรา ๑๐ 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง ให้นําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรท่ีเก่ียวกับ 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 ๗ 

ไม่ย่ืนชําระภาษีภายในกําหนดเวลา ซึ่งกําหนดเวลาอาจมีได้ ๒ กรณีคือ (๑) กําหนดเวลายื่นชําระภาษี
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ หรือ (๒) กําหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินภาษีอากรโดยแจ้งการประเมินและ
กําหนดเวลาชําระภาษีไปพร้อมกับการแจ้ง จะเห็นว่า กรณีแรกน้ันเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแจ้งหรือคําส่ังแต่
อย่างใด สําหรับกรณีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาว่า ฉ้อโกงประชาชนมีลักษณะทํานองเดียวกับ 

กรณีแรกของภาษีอากรค้าง กล่าวคือ หากมีพฤติการณ์เช่ือได้ว่าผู้นั้นมีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือมีทรัพย์สิน 

ไม่พอชําระหนี้แก่ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้น้ันได้เพื่อประโยชน์ในการขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้แก่ประชาชนที่ถูกฉ้อโกงในภายหลัง
เม่ือศาลพิพากษาว่าผู้ต้องหากระทําความผิดจริง16 

จากข้อแตกต่างของกฎหมายทั้งสองฉบับที่กล่าวข้างต้น หากเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามประมวลรัษฎากรสําหรับภาษีอากรค้างที่ไม่มีคําส่ังให้ชําระภาษีอากรหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ ไม่บรรลุผลแล้ว 
เจ้าหน้าที่ย่อมไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากกลไกในการบังคับทางปกครองตาม
ประมวลรัษฎากรนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ  และจากบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองที่มีมานาน
ถึง ๓๐ ปีนี้เองได้สร้างความเช่ียวชาญให้แก่เจ้าพนักงานสรรพากรในระดับหนึ่งจนอาจกล่าวได้ว่า 
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเช่ียวชาญในการบังคับทางปกครองมากกว่าส่วนราชการอื่น 

จากปัญหาทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ รวมทั้งกลไกการบังคับทางปกครองตาม
ประมวลรัษฎากรซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะแต่มีประสิทธิภาพกว่ามาตรการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันเป็นกฎหมายกลางได้ก่อให้เกิดแนวความคิดในการ
พัฒนากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มีมาตรการบังคับทางปกครองที่มีประสิทธิภาพกว่า
ในปัจจุบันหรืออย่างน้อยให้มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ามาตรการบังคับทางปกครองตามประมวลรัษฎากรเพื่อไม่ให้
รัฐได้รับความเสียหายจากการบังคับทางปกครองที่ขาดประสิทธิภาพอีกต่อไป 

 

๓. การบังคับทางปกครองของต่างประเทศ 
เม่ือเกิดแนวความคิดในการพัฒนาบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครองตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ย่อมก่อให้เกิดคําถามข้ึนว่า 
จะพัฒนาไปในแนวทางหรือทิศทางใดจึงจะเหมาะสมกับระบบกฎหมายของไทยและสภาพการณ์ของ
ระบบการบริหารราชการ โครงสร้างองค์กรของรัฐ หรือระบบบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสภาพสังคมของไทย 

ในปัจจุบัน 

                                                
16 นอกจากประมวลรัษฎากรและกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้ว 

ยังมีกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมท่ีตราข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก็บัญญัติให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมเช่นเดียวกัน ส่วนกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ จะเป็นมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไป
ตามคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้กระทําการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 



 ๘ 

จากความคิดและคําถามดังกล่าว น่าจะหาคําตอบได้จากการศึกษาถึงมาตรการบังคับ
ทางปกครองของต่างประเทศเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการที่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศ
ที่สมควรศึกษาย่อมได้แก่ประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนี เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในระบบ Civil Law 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รับเอากฎหมายของสองประเทศดังกล่าวมาใช้ในหลายๆ เร่ือง
โดยเฉพาะหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการจัดตั้งศาลปกครอง 

๓.๑ ประเทศฝร่ังเศส 
ฝร่ังเศสมีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับ

ทางปกครองไว้ที่สําคัญ ๒ ฉบับคือ รัฐบัญญัติฉบับที่ ๙๒ – ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒  
ซึ่งกําหนดให้คําส่ังเรียกให้ชําระเงินของหน่วยงานของรัฐมีค่าบังคับเทียบเท่าหมายบังคับคดีของศาล และรัฐ
บัญญัติฉบับที่ ๙๑ – ๖๕๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ 

การบังคับชําระหน้ีตามคําส่ังทางปกครองโดยเฉพาะการให้อํานาจสืบหาข้อมูล ตรวจสอบบัญชีธนาคาร 
ตรวจค้นสถานที่ของลูกหน้ีแห่งคําบังคับ รวมทั้งการร้องขอให้ตํารวจให้ความช่วยเหลือในการบังคับทาง
ปกครองได้17 ส่วนรายละเอียดวิธีการบังคับทางปกครองได้ถูกจัดทําเป็นคู่มือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่
หน่วยงานของรัฐและผู้มีอํานาจบังคับทางปกครอง 

สําหรับองค์กรผู้มีอํานาจบังคับทางปกครอง ในฝร่ังเศสมี ๒ องค์กรที่สําคัญ องค์กรแรก
เป็นองค์กรภาคเอกชนซ่ึงกฎหมายให้อํานาจหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้กระทําการแทนได้ โดยผู้ที ่
จะเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองต้องเป็นสมาชิกขององค์กรควบคุมวิชาชีพนี้โดยเฉพาะและสําเร็จ
การศึกษาทางนิติศาสตร์ในระดับไม่ต่ํากว่าปริญญาโท รวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรม
ขององค์กรควบคุมวิชาชีพที่กล่าวแล้วอีกด้วย ส่วนอีกองค์กรหน่ึงเป็นองค์กรภาครัฐโดยมีกรมบัญชีกลาง
เป็นหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครอง ซึ่งมีเจ้าพนักงานชําระหน้ีภาครัฐเป็นผู้มีอํานาจบังคับทาง
ปกครองรับราชการสังกัดกรมบัญชีกลางโดยจะต้องผ่านการฝึกอบรมและการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งนี้โดยเฉพาะ 

๓.๒ ประเทศเยอรมนี 
เยอรมนีมีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองโดยบัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วย 

วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ18 อย่างไรก็ดี หลักการสําคัญ 

ในระบบกฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองก็คือ วัตถุแห่งการบังคับทางปกครองตามคําส่ัง
ทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินจะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงินที่เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ในทาง
กฎหมายมหาชนเท่าน้ัน เช่น ภาษีอากร เงินประกันสังคม ค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่ายในการบังคับทาง
ปกครอง รวมถึงการเรียกคืนลาภมิควรได้ในทางปกครองด้วย ในส่วนของวิธีการบังคับทางปกครองนั้นรัฐ
บัญญัติฉบับดังกล่าวกําหนดให้ดําเนินการตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร ซ่ึงประมวลรัษฎากร 

                                                
17ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ,์ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส

, เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พฤศจิกายน ๒๕๕๑ . 
18วรนารี  สิงห์โต, รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน, เสนอ

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 



 ๙ 

จะกําหนดรายละเอียดของวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ผลของการยึดหรืออายัดก่อให้เกิดบุริมสิทธ ิ
ในทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และกําหนดรายละเอียดของวิธีการขายทอดตลาดอีกด้วย 

สําหรับองค์กรผู้มีอํานาจบังคับทางปกครอง ในเยอรมันมีแต่องค์กรภาครัฐเท่านั้น 

โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นหน่วยงานบังคับทางปกครองที่จัดต้ังข้ึนในกระทรวง 
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองให้ชําระเงิน และประเภทที่สองเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจ
บังคับการทั่วไปของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งจะได้รับมอบอํานาจจากหน่วยงานของเจ้าหน้าที ่
ผู้ออกคําส่ังทางปกครองให้ชําระเงินในกรณีที่หน่วยงานน้ันไม่มีหน่วยงานบังคับทางปกครองในกระทรวง
ของตนเอง เน่ืองจากกระทรวงการคลังมีเจ้าหน้าที่บังคับทางปกครองตามประมวลรัษฎากรที่มีความ
เช่ียวชาญอยู่แล้วจึงถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานกลาง 
 

๔. ทิศทางในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองของไทย 
จากสภาพปัญหาและการศึกษากฎหมายของต่างประเทศในบทก่อน ย่อมทําให้เห็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นเร่ืองน้ีอย่างชัดเจนย่ิงข้ึน น่ันคือ ประเทศไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองข้ึนใช้บังคับเช่นเดียวกับฝร่ังเศสและเยอรมันและเพื่อแก้ไขปัญหา
ในทางกฎหมายที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจของเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองในการสืบหาทรัพย์สิน 
การมอบอํานาจให้เอกชนดําเนินการแทนได้โดยมีระบบการกํากับดูแลและสร้างความเช่ียวชาญแก่เจ้าหน้าที ่
ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทําให้สามารถกําหนดรายละเอียดวิธีการบังคับทางปกครอง
เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกําหนดหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครอง ดังนั้น 
เม่ือมีความจําเป็นจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ทิศทางในการตรากฎหมายฉบับนี ้
จึงควรได้รับการพิจารณาและวิเคราะห์ถึงทิศทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

๔.๑ ความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เม่ือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดในเร่ืองการ

บังคับทางปกครองตามคําส่ังทางปกรองที่กําหนดให้ชําระเงินไว้ในมาตรา ๕๗ การตรากฎหมาย 

ว่าด้วยการบังคับทางปกครองข้ึนใหม่อีกฉบับหน่ึงจะก่อให้เกิดกฎหมายกลางเก่ียวกับการบังคับ 

ทางปกครองซํ้าซ้อนกัน ๒ ฉบับ และการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ให้มี
รายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งมีบทกําหนดโทษทํานองเดียวกับในประมวลรัษฎากรนั้นกระทําได้ยาก หรือ
แทบเป็นไปไม่ได้ เ น่ืองจากจะต้องเพิ่มมาตรารวมทั้ งจัดหมวดหมู่ของมาตราที่ เพิ่ม ข้ึนดังกล่าว 
ที่มีจํานวนมากจนถึงขนาดแยกเป็นกฎหมายอีกฉบับหน่ึงได้ ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้อง
เช่ือมโยงกฎหมาย ๒ ฉบับเข้าด้วยกัน โดยการแก้ไขวรรคสองของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัต ิ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดให้การบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการบังคับทางปกครอง เพียงเท่าน้ีก็สามารถยกร่างพระราชบัญญัติการบังคับทางปกครอง 
ข้ึนใหม่อีกฉบับหนึ่งได้โดยไม่เกิดปัญหาความซํ้าซ้อนของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การบังคับทางปกครอง
ตามกฎหมายที่จะยกร่างข้ึนใหม่ก็จะใช้บังคับให้เป็นไปตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเท่านั้น 
โดยไม่สามารถใช้กับหนี้ เ งินที่ไม่ได้เกิดจากคําส่ังทางปกครองได้ดังเช่นกรณีภาษีอากรค้างที่ เกิน
กําหนดเวลาตามกฎหมายดังกล่าวแล้วในบทก่อน แม้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาษีอากรค้างนั้นเป็นหนี้



 ๑๐ 

ตามกฎหมายมหาชนก็ตาม ซึ่งข้อจํากัดน้ีอาจไม่เป็นปัญหาเท่าใดนัก เพราะประมวลรัษฎากรก็มี
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองอยู่เช่นกัน 

๔.๒ ข้อพิจารณาในสาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครอง 
โดยทั่วไปสาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีคือกระบวนการสืบหาทรัพย์สิน การยึดหรือ

อายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นไปตามแนวของบทบัญญัติของประมวล
รัษฎากรและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อที่น่าพิจารณาบางประการ
เพื่อให้การบังคับทางปกครองเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังน้ี 

ข้อแรก เ จ้าหน้าที่ ผู้ มีห น้าที่ ในการบั งคับทางปกครอง ซ่ึ ง ในที่ นี้ จะ เ รียก ว่า 
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง สมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ออกคําส่ังทางปกครอง 
ที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเอง โดยอาจมอบให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทนได้  
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานกลาง หรือเอกชน  หรือหน่วยงานผู้ออกคําส่ังทางปกครอง  
หากลูกหนี้ตามคําส่ังผิดนัดชําระหน้ีเม่ือใด หน่วยงานนั้นไม่มีอํานาจบังคับเองโดยจะต้องส่งเร่ืองให้
หน่วยงานกลางหรือเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการบังคับทางปกครอง  หรืออีกกรณีหนึ่ง กล่าวคือ 
หากหน่วยงานผู้ออกคําส่ังทางปกครองดังกล่าวมีหน่วยบังคับทางปกครองภายในจึงดําเนินการบังคับทาง
ปกครองเองได้ แต่ถ้าไม่มีจะต้องส่งให้หน่วยงานกลางหรือเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการแทน 

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครอง รวมทั้ง 
ไม่มีเอกชนที่เช่ียวชาญในการบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการพัฒนาให้มีหน่วยงานกลาง
หรือเอกชนที่เช่ียวชาญในการบังคับทางปกครอง สมควรได้รับการสนับสนุนเนื่องจากการฝึกอบรม
บุคลากรของหน่วยงานกลางหรือเอกชนจํานวนหนึ่งให้มีความเช่ียวชาญในการบังคับทางปกครองนั้น  
มีความเป็นไปได้มากกว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานที่มีจํานวนมากและ 
อาจสับเปล่ียนหรือโอนย้ายสายงานได้ตลอดเวลา 

ดังน้ัน แนวทางที่เหมาะสมจึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ออกคําส่ังทาง
ปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองได้เอง และให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงาน
นั้นว่าจะดําเนินการบังคับทางปกครองเอง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลางหรือเอกชน
ดําเนินการแทน อย่างไรก็ดี เนื่องจากเอกชนที่จะเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองจะมีอํานาจในการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินอื่นกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรง จึงมีแนวคิดที่จะให้มอบหน่วยงานกลาง
ดําเนินการแทนได้เท่าน้ัน และหน่วยงานกลางนั้นจึงจะมอบให้เอกชนดําเนินการแทนได้ในบางเร่ืองหรือ 

ในกรณีที่มีการบังคับทางปกครองมากจนเกินกว่าอัตรากําลังของหน่วยงานกลางจะรับได้เพื่อให้หน่วยงาน
กลางควบคุมดูแลเอกชนไม่ให้กระทําการใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมิฉะน้ันก็จะต้องมีกลไก 

ในการควบคุมเอกชนที่จะเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ หากจะให้หน่วยงาน
มอบเอกชนดําเนินการแทนได้โดยตรงและจะมอบเอกชนได้เม่ือมีความจําเป็น เพราะเอกชนย่อมมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 

ข้อท่ีสอง ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่หรือเอกชนที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 

ในการบังคับทางปกครอง แนวคิดนี้เกิดจากปัญหาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดอยากเป็นเจ้าพนักงานบังคับทาง
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ปกครองดังที่กล่าวแล้วในบทก่อน นอกจากนี้ หากเป็นเอกชนย่อมต้องการค่าตอบแทนอันเปรียบเทียบได้
กับค่าจ้าง ประกอบกับแนวคิดที่จะให้ถือว่าค่าตอบแทนเป็นเสมือนโทษอย่างหนึ่งแก่ผู้อยู่ภายใต้คําส่ังทาง
ปกครองที่ไม่ยินยอมชําระเงินอันเป็นต้นเหตุให้ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ต้องเสียเวลา บุคลากร 
และค่าใช้จ่ายในการบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม กรณียังมีปัญหาหากผู้อยู่ภายใต้บังคับทางปกครองน้ัน
ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินที่จะดําเนินการบังคับทางปกครองได้ กรณีดังกล่าวจะเรียกเก็บค่าตอบแทนจากใคร 

ข้อที่สาม หน่วยงานกลางที่เหมาะสมสมควรจะจัดตั้งข้ึนใหม่ หรือใช้หน่วยงานที่มีอยู่ เช่น 
กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร หรือกรมบังคับคดี แม้ว่าในประเทศฝร่ังเศส และเยอรมันจะใช้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครองก็ตาม แต่เนื่องจากความเป็นมา 
ในอดีตที่กระทรวงการคลังใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ที่ค้างชําระภาษีอากรจนเกิดความเช่ียวชาญข้ึน 
สําหรับในประเทศไทยการจัดต้ังหน่วยงานข้ึนใหม่กระทําได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ ส่วนกรมสรรพากร
แม้จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองมานานกว่า ๓๐ ปี แต่ก็มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีสรรพากร 
จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะเป็นหน่วยงานกลางได้ ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  
เห็นว่ากรมบังคับคดีเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานกลาง เพราะภารกิจหลักการบังคับคดีน้ันคล้ายกับ 

การบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม การจะเป็นหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครองอาจต้องรับ
ปริมาณงานจํานวนมากจากหน่วยงานต่างๆ แนวความคิดในการกําหนดหน่วยงานกลางในระยะแรกเร่ิม 

จึงอาจกําหนดให้ทั้งกรมบังคับคดีและกรมสรรพากรร่วมกันเป็นหน่วยงานกลาง 
ข้อที่สี่ ปัญหาเกี่ยวกับบุริมสิทธิในทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้จากการบังคับทางปกครอง 

ซึ่งจะเป็นมาตรการปกป้องการบังคับทางปกครองไม่ให้ตกเป็นเคร่ืองมือของเจ้าหนี้รายอื่นโดยเฉพาะ
ภาคเอกชนซ่ึงอาจมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้แต่อาจรอการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงาน
บังคับทางปกครองเพื่อจะยื่นคําขอเฉล่ียทรัพย์สิน ทําให้ได้รับชําระหน้ีโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลและเสียเวลา
ในการสืบหาทรัพย์สินและบังคับคดีเองแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการกําหนดบุริมสิทธิจะต้องแสดงเหตุผล  
ซึ่งมีแนวคิดว่า เม่ือเป็นหนี้ที่ต้องชําระให้แก่รัฐจึงน่าจะกําหนดบุริมสิทธิในลําดับเดียวกับภาษีอากร 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆ ในรายละเอียดอีกหลายประการ เช่น การกําหนดราคา
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับทางปกครองว่าจะให้ใครเป็นผู้กําหนดเพราะหากให้เจ้าหน้าที่
เป็นผู้กําหนด ลูกหน้ีย่อมฟ้องคดีได้หากเห็นว่าการกําหนดนั้นไม่เป็นธรรมอันจะนําไปสู่การสู้คดีที่เสียเวลาและ
ส่งผลต่ออายุความในการบังคับทางปกครอง หรือการขับไล่ลูกหน้ีออกจากอสังหาริมทรัพย์ควรจะใช้วิธีฟ้อง
คดีต่อศาลใด หรือการจําหน่ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรียกร้องหรือตราสารต่างๆ 

ประเด็นปัญหาเหล่านี้อาจให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไปหรืออาจปล่อยให้ประสบการณ์ในการบังคับทางปกครอง
เม่ือมีกฎหมายฉบับนี้เป็นผู้ให้คําตอบที่เหมาะสมในภายหลัง 
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