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บทคัดยอ

วตัถุประสงคของการศึกษาเรื่องนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาเรื่องมาตรการบังคับทางปกครอง   
ที่สามารถใชไดกับการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคในการดํ าเนินการบังคับทางปกครอง
แกพนกังานผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 (2)
เพือ่ศกึษาหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2545 ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค ซ่ึงยังไมไดระบุถึงการใชมาตรการบังคับทางปกครองไว (3) เพื่อวิเคราะหปญหา  
ความเหมาะสมที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองแกพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่กระทํ า
ละเมดิตอการไฟฟาสวนภมูภิาค (4) เพือ่ทราบถงึปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการใชมาตรการ
การบงัคับทางปกครองตอพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

วธีิการศึกษา (1) ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
และหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 เกีย่วกบัความรบัผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2545 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และ (2) 
วเิคราะหปญหาการนํ ามาตรการทางปกครองมาใชบังคับกับเจาหนาที่ ซ่ึงกระทํ าความผิดทางละเมิด
ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539 และการน ําหลักเกณฑการปฏบิตัิ
เกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2545 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาใชบังคับ

ผลการศึกษา พบวา ยังไมมีการนํ ามาตราการบังคับทางปกครองมาใชกับเจาหนาที่       
ทีก่ระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาทีเ่พราะมปีญหาในการใชบงัคบั  
เนื่องจากไมมีระเบียบ หลักเกณฑ กํ าหนด การใชมาตรการบังคับทางปกครองใหชัดเจน เพราะ
มาตรการปกครองเปนมาตรการที่กระทบตอสิทธิของบุคคล  การจะนํ ามาตรการบังคับทางปกครอง
มาใชจงึควรมกีฎหมาย หลักเกณฑทีชั่ดเจนรองรบั เพราะถาไมมกีฎหมายรองรบัแลว ผูปฏิบตัเิกรงวา
ตนอาจถูกฟองคดีกลับในภายหลัง และแนวทางการตัดสินของศาลปกครองกรณีใหนํ ามาตรการ
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ABSTRACT

The targets of this research are (1) to study administrative enforcement that is 
applicable to the Provincial Electricity Authority’s undertaking under the Tort Liability Act B.E. 
2539  (2) to study the Tort Liability of the State Officer Rule of the Provincial Electricity 
Authority B.E. 2545 that has no details in the scope of administrative enforcement  (3) to 
scrutinize any problem of the said rule’s application to P.E.A.’s officers  (4) to acknowledge 
problems and solutions for administrative enforcement to P.E.A’s officers.

The methods of research (1) Studied the Tort Liability of the State Officer Act B.E. 
2539 and the Tort Liability of the State Officer Rule of the Provincial Electricity Authority B.E. 
2545 and any other relating rules  (2) Scrutinized problems of administrative enforcement 
according to the Tort Liability of the State Officer Act B.E. 2539 and enforcement of the Tort 
Liability of the State Officer Rule of the Provincial Electricity Authority B.E. 2545.

The result of this research shows that there is not enforcement of the said Act owing 
to the enforcement of regulations or rules provided clearly which effect on the right of human-
being.  The above problems are not provided in the certain laws, there are many problems in 
administrative enforcement to the state officers according to the Tort Liability of the State Officer 
Act B.E. 2539; then, the administrative enforcement subject to administrative court’s decisions 
shall not be applicable.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

        การไฟฟาสวนภมูภิาค เปนรฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารไฟฟาสวนภมูภิาค
พ.ศ. 2503 มหีนาทีใ่หบริการสาธารณะดานกระแสไฟฟา และในขณะเดยีวกนัการไฟฟาสวนภมูภิาค
เรยีกเก็บคาบริการตางๆ เชน คากระแสไฟฟา คาขอขยายเขต คาติดตั้งมิเตอร คาติดตั้งหมอแปลง
และอ่ืนๆ แกผูใชไฟฟา ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเสมอคือ เจาหนาที่รับชํ าระเงิน
คาบริการตางๆ แลวไมดํ าเนินการนํ าสงเงินใหการไฟฟาสวนภูมิภาค กลาวคือ ไมแจงคํ าขอให
บริการใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบ แตในทางกลับกันไดนํ าเงิน ซ่ึงไดรับจากผูใชไฟฟาไปใช
ประโยชนสวนตวั อันเปนเหตใุหการไฟฟาสวนภมูภิาคไมไดรับช ําระคาบรกิารตางๆ อันมผีลกระทบ
ตอผูขอใชไฟฟา กลาวคือไมไดรับบริการดานกระแสไฟฟา เปนเหตุใหผูขอใชไฟฟาและการไฟฟา
สวนภมูภิาคตางไดรับความเสยีหาย แตเมือ่การไฟฟาสวนภมูภิาคทราบถงึการกระท ําความผดิดงักลาว   
การไฟฟาสวนภมูภิาคจะด ําเนนิการตามวนิยัโดยมกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามพระราชบญัญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบมีคํ าสั่งลงโทษทั้งทางวินัยและตาม  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซ่ึงโทษดังกลาวถือเปนการกระทํ า
ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และมีความผิดรายแรง ซ่ึงเจาหนาที่ผูกระทํ าความผิดตองเปน      
ผูรับผิดชอบใชเงินดังกลาว แตเมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคํ าส่ังลงโทษ ไลออก ปลดออกไปแลว  
แตการไฟฟาสวนภูมิภาคยังมิไดรับชํ าระเงินคืนตามคํ าสั่งทางปกครองในการลงโทษเจาหนาที่            
ถาพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หนวยงานทางปกครอง
สามารถใชมาตรการบงัคบัทางปกครองไดตามมาตรา 57 เจาหนาทีอ่าจใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง  
โดยยดึหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นขายทอดตลาด เพื่อชํ าระเงินใหครบถวน

โดยวธีิการยดึการอายดั และการขายทอดตลาดทรพัยสินใหปฏิบตัติามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไป   
ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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สภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ การไฟฟาสวนภมูภิาคไดมกีฎกระทรวงใหอํ านาจผูวาการมอํี านาจ
ในการมีอํ านาจยึด อายัด หรือขายทอดตลาดโดยวิธีการบังคับทางปกครอง แตอยางไรก็ตาม ควรมี
หลักเกณฑก ําหนดไวเปนการเฉพาะจากปญหาดงักลาว ผูเขยีนจงึไดศกึษาหลกัเกณฑวธีิการ รูปแบบ
มาตรการบงัคบัทางปกครองทีจ่ะใชบงัคบักบัเจาหนาทีท่ีก่ระท ําละเมดิตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิด
ทางละเมดิของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539 และขอบงัคบัการไฟฟาสวนภมูภิาควาดวยหลักเกณฑการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2545 น ํามาวเิคราะหและเสนอแนะวธีิการขัน้ตอน
ในการใชมาตรการบังคับทางปกครองที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาและใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การก ําหนดใหฝายปกครองสามารถบังคับใชมาตรการทางปกครองไดตามเจตนารมณของกฎหมาย

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาเรื่องมาตรการบังคับทางปกครองที่สามารถใชไดกับการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคในการดํ าเนินการบังคับทางปกครองแกพนักงานผูกระทํ าละเมิดตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

1.2.2 เพื่อชี้ใหเห็นวาการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับพนักงานการไฟฟา     
สวนภูมิภาคที่กระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นั้น จะเกิด
ประโยชนสูงสุด หากมีการกํ าหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติใหชัดเจน
 1.2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาที่จํ าเปนในการใชมาตรการบังคับทางปกครองแกพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคที่กระทํ าความผิดทางละเมิดตอการไฟฟาสวนภูมิภาค

1.2.4 เพือ่ทราบถงึปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง
ตอพนกังานการไฟฟาสวนภมูภิาคทีก่ระท ําความผดิทางละเมดิของเจาหนาทีต่อการไฟฟาสวนภมูภิาค

1.3  สมมุติฐานของการวิจัย
        

เมือ่มกีารกระท ําความผดิตามพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเกิดขึ้น เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคทํ าการสอบสวนและมีคํ าส่ัง
ลงโทษใหชดใชคาเสียหายแลว แตเจาหนาที่ไมยอมชดใช ซ่ึงศาลไดมีความเห็นวาหนวยงาน
สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ซ่ึงก ําหนดใหใชหลักของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับโดยอนุโลมได แตการเขา
ดํ าเนินการตามมาตรา 57 ของประมวลกฎหมายดังกลาว การเขายึด อายัด หรือขายทอดตลาด   
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ทรัพยสินของเอกชนนั้นเปนการกาวลวงเขาไปในสิทธิในทรัพยสินและสิทธิของพลเมืองตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  อาจทํ าใหเกิดการฟองรองทั้งทางแพงและทางอาญาตอเจาหนาที่ได  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มไิดกํ าหนดวิธีการสํ าหรับแนวทางปฏิบัติ
และขั้นตอนการดํ าเนินการตามมาตราการบังคับทางปกครองใหชัดเจน จึงกอใหเกิดปญหาใน    
การบังคับใช ซ่ึงหากมีการเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติและขั้นตอน การดํ าเนินการบังคับทางปกครอง  
ลงในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหชัดเจน จะเปนประโยชนใน    
การการไฟฟาสวนภูมิภาคที่จะนํ ามาตรการบังคับทางปกครองมาใช และจะทํ าใหการออกคํ าสั่ง  
ทางปกครองของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะการนํ ามาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ      
วธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบงัคบักบัพนกังานของการไฟฟาสวนภมูภิาคทีก่ระท ํา
ความผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่ ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539
และตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2545

1.5  วิธีการวิจัย

ศึกษาคนควาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาทฤษฎี และ  
หลักการตลอดจนมาตรการบังคับทางปกครองของกฎหมายไทย และมาตรการบังคับทางปกครอง
ของประเทศเยอรมนั ประกอบกบัประเทศฝรัง่เศส รวมทัง้วเิคราะหจากบทความ รายงานการประชมุ
การสัมมนาและขอคิดเห็นภาครัฐและเอกชน
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทราบถึงเรื่องมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชบังคับแกพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค ที่กระทํ าความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

1.6.2 ทราบถึงการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ทีก่ระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นัน้ จะเกิด
ประโยชนสูงสุด หากมีการกํ าหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติใหชัดเจน

1.6.3 ทราบถึงปญหาที่จํ าเปนในการใชมาตรการบังคับทางปกครองแกพนักงาน     
การไฟฟาสวนภูมิภาค

1.6.4 ทราบถงึแนวทางการแกไขปญหาในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองแกพนกังาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคที่กระทํ าความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตอการไฟฟาสวนภูมิภาค
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บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

และมาตรการบังคับทางปกครองไทย

ทฤษฎีและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไทย และ
หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง

การศึกษาในบทนี้ แบงการศึกษาเปน 2 ทฤษฎี และหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ     
ความรบัผดิชอบทางละเมดิและมาตราการบงัคบัทางปกครองของไทย ซ่ึงจะแบงการศกึษาด ําเนนิการ
2 ตอน คือ แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐที่ศึกษาเกี่ยวกับ     
ความเปนมาและเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539    
ขอบขายการบงัคบัของพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 และแนวความคดิ
เกี่ยวกับมาตรการทางปกครอง ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและเหตุผล ประเภทของนิติกรรม   
ทางปกครองและขอบขายการใชมาตรการบังคับทางปกครอง หลักการทั่วไปของมาตรการบังคับ
ทางปกครอง

2.1  แนวความคิดเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ

2.1.1 ความเปนมาและเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 25391

แนวความคิดเกี่ยวกับการตรากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ มี
วตัถุประสงคในการตราขึ้นมาเพื่อคุมครอง ปกปอง เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่โดยความสุจริต  
เพื่อเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมถูกฟองในฐานะสวนตัวดวยสาเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ราชการ โดยเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของราชการ  และเปน
การกระทํ าไปตามหนาที่ตามปกติตามภาระที่ตองปฏิบัติและภาระในหนาที่นั้นเปนภาระหนาที่ตาม
ทีก่ฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐกระทํ าไป เพื่อ

                                                          
1 รวมกฎหมายการปฏิบัติราชการทางปกครองและการดํ าเนินคดีปกครอง สํ านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
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ประโยชนสาธารณะตามภารกิจของประโยชนมหาชนของหนวยงานนั้นๆ หาไดทํ าไปเพื่อ
ประโยชนสวนตนอันเปนการเฉพาะตัวไม เมื่อเกิดความบกพรองขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่อันเปน
เพราะปฏิบัติไปตามกฎระเบียบที่วางไววาตองปฏิบัติอยางไรนั้น หรือกรณีกฎระเบียบกํ าหนดไว  
ไมชัดเจน ไมสอดคลองกบัความเปนจรงิ หรือเครือ่งมอือุปกรณทีใ่ชในการปฏบิตังิาน มคีวามไมสมบรูณ
หรือบกพรอง เชน รถยนตของสวนราชการตางๆ ในภมูภิาค อาจไมไดรับการบ ํารงุรกัษา แตเจาหนาที่
มคีวามจ ําเปนตองใชรถยนตนัน้ เมือ่เจาหนาทีน่ ํารถยนตไปใชในการปฏบิตัริาชการแลวเกดิอุบตัเิหตุ
ขึ้น เปนตน หรือระเบียบกฎหมายที่ลาสมัย ขาดการปรับปรุงแกไข เมื่อเจาหนาที่ไปปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกลาวยอมเกิดปญหาทํ าใหเอกชนไดรับความเสียหายได หากปลอยใหเจาหนาที่ตอง   
รับผิดสวนตัวหรือตองรับผิดรวมกับราชการดวยตามหลักการเดิม คือ ใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย มาบังคับใชใหลูกหนี้รับผิดเต็มจํ านวน กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐตองรวมกันรับผิดเสมอ 
และตองรวมรับผิดเต็มจํ านวนของความเสียหาย แมเหตุละเมิดจะเกิดเพราะเครื่องมือเครื่องใชของ
ทางราชการ หรือระเบยีบกฎหมายทีล่าสมยั จงึไมเปนธรรมกบัเจาหนาทีท่ีจ่ะตองรับผิดชอบในลกัษณะ
ดงักลาวทัง้หมด หากเปรยีบเทยีบเงนิเดอืนกบัความรบัผิดของเจาหนาทีน่ัน้ไมมคีวามเหมาะสม กอใหเกดิ
ความเขาใจวาเจาหนาทีต่องรับผิดเฉพาะตวัเสมอไป เมือ่การกระท ําของเจาหนาทีก่อใหเกดิความเสยีหาย
แกบุคคลภายนอกเพียงใด ก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํ านวน ทั้งที่บางครั้งคนผิด   
เกดิจากการประมาทเพยีงเลก็นอย ท ําใหเจาหนาทีไ่มกลาตดัสนิใจในบางเรือ่งทีม่คีวามเสีย่ง โดยเฉพาะ
ขาราชการที่ใกลเกษียณอายุ จะทํ างานแบบประคองตัวไปเรื่อยๆ ไมกลาตัดสินใจและกลัวเกิด  
ความเสยีหายแลวตองรับผิดแบบลูกหนี้รวม ทํ าใหไมกลาส่ังการ เชน เดิมผูวาราชการจังหวัดไมกลา
ลงนามเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ผานขั้นตอนพิสูจนมาแลววาออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย แมจะมี
กฎหมายใหอํ านาจผูวาฯเพกิถอนได แตไมกลาปฏิบัติ เพราะโฉนดที่ไมชอบดวยกฎหมายนี้เอาไป
จ ํานองธนาคารหรือซ้ือขายกันหลายทอดแลว  ถาถูกเพิกถอนผูเสียหายคือธนาคาร ผูรับจํ านองและ
ผูรับซ้ือจะมาฟองผูวา ผูส่ังเพกิถอนโฉนดโดยใหรวมชดใชตามหลกัลูกหนีร้วม แตปจจบุนัผูวาราชการ
จงัหวดัทางอํ าเภอไมตองกลัวปญหาการถูกฟองอีก เพราะมีการบัญญัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  ซ่ึงในมาตรา 5 ก ําหนดแนวทางแกไขไว คอื จะฟอง
ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอํ าเภอ ผูส่ังการใหตองรับผิดสวนตัวไมไดหากกระทํ าตามหนาที่โดย
สุจริตตามกรอบที่กฎหมายใหอํ านาจไว เอกชนผูเสียหายจะตองฟองจังหวัด หรือกรมที่ดินในฐานะ
นิติบุคคลใหรับผิดได เวนแตการกระทํ าดังกลาวเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเลอรายแรง
เทานัน้ จึงตองรวมรับผิด จะฟองหนวยงานของรัฐไมได (มาตรา 8) โดยมหีลักการใหมที่แตกตาง
จากหลกัการเดิม โดยเปลี่ยนจากหลักความรับผิดทางแพงที่ราชการถือปฏิบัติอยู โดยหลักการใหม
แยกความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และไมใชการปฏิบัติหนาที่เมื่อเกิดความเสียหาย เนื่องจาก
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การปฏบิตัหินาที ่หนวยงานของรฐัตองรับผิดชดใชคาเสยีหายไปกอน เปนการเยยีวยาใหเอกชนผูไดรับ
ความเสียหาย เจาหนาที่ไมตองรับผิดโดยตรง สวนเจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคืนตอหนวยงาน
ของรัฐภายหลังและตองพิจารณาวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ    
อยางรายแรงเทานั้น และเจาหนาที่สามารถผอนชํ าระคาสินไหมทดแทน โดยคํ านึงถึงรายไดฐานะ
ครอบครวั ความรับผิดแหงพฤติการณประกอบดวย สํ าหรับความเสียหายที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ 
เจาหนาทีต่องรับผิดสวนตัว แตกรณีเจาหนี้หลายคนกอใหเกิดความเสียหาย จะไมนํ าเรื่องลูกหนี้รวม
มาใช ความรับผิดแยกตางหากจากสวนของตน กรณีถามีความบกพรอง หนวยงานของรัฐตองมี
สวนรวมในการรบัผิดดวย หนวยงานของรฐัมสีวนรวมในการกอใหเกดิความเสยีหาย จงึตองรวมรบัผิด  
ดวยเหตผุลตางๆ ดงักลาว จงึเหน็ควรมกีารก ําหนดกฎหมายทีคุ่มครองเจาหนาทีใ่นการปฏบิตังิานขึน้         

แนวความคิดในการตราพระราชบัญญัติทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ มีความริเร่ิมมา
ตัง้แตสมยัทานนายกอานันท ปนยารชุน ดํ าเนินการมาเรื่อยๆ ถึงสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายก 
จนกระทัง่สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายก นายโภคิน พลกุล เปนรัฐมนตรีประจํ าสํ านัก
นายกรฐัมนตรี จนในที่สุดรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศ
ใชเปนกฎหมายโดยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  มีผลบังคับใช
ตัง้แตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
เปนกฎหมายที่เปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่กระทํ าการใดๆ โดยไมรอบครอบตองรับผิดเฉพาะ
เมื่อเปนการกระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และไมนํ าหลักความรับผิด
ของลูกหนี้รวมมาใช เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ   
เจาหนาที่ของรัฐ 2

2.1.2 ขอบขายการบงัคบัและหลกัการทัว่ไปของพระราชบญัญัตคิวามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 แบงลักษณะการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ออกเปน 2 กรณี คือ

2.1.2.1 กรณเีจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอเอกชน
2.1.2.2 กรณเีจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ

                                                          
2 ชาญชัย แสวงศักดิ์. คํ าอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่. หนา 36-40.
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2.1.2.1 กรณเีจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอเอกชน
กรณีที่เจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอเอกชนนั้น อาจเปนกรณีที่เจาหนาที่

กระทํ าละเมิดกับเอกชนทั่วไปหรือกระทํ าละเมิดตอเจาหนาที่ดวยกันก็ได ซ่ึงเจาหนาที่ดังกลาวอาจ
เปนเจาหนาที่ในหนวยงานของเจาหนาที่ที่กระทํ าละเมิดหรือไมก็ได การกระทํ าละเมิดตอเจาหนาที่
ตอเอกชนแยกพิจารณาไดดังนี้

(1) การกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่
1) การกระทํ าทางกายภาพ คือ กรณทีีเ่จาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวย

การกระทํ าทางกายภาพ
2) การใชอํ านาจ หมายถงึ การทีเ่จาหนาที ่ซ่ึงมฐีานะเหนอืกวาเอกชน

มีความชอบธรรมที่จะกระทํ าการเหนือบุคคลหรือทรัพย เชน กรณีที่เจาหนาที่มีคํ าสั่งใหบุคคล  
ชํ าระเงิน ถาถึงกํ าหนดแลว3 บุคคลนั้นไมชํ าระเงิน เมื่อเจาหนาที่ไดมีหนังสือเตือนใหบุคคลนั้น
ชํ าระเงนิภายในไมนอยกวาเจ็ดวัน แลวบุคคลยังไมยอมชํ าระเงิน เจาหนาที่ยอมใชอํ านาจตามมาตรา 
57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยดึหรืออายัดทรัพยสินของบุคคล
นัน้และขายทอดตลาดเพือ่ชํ าระเงนิทีบ่คุคลนัน้จะตองช ําระแกเจาหนาทีไ่ด หรือกรณทีีอ่าคารซึง่กอสราง
โดยไดรับอนุญาต มีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภัยอันตรายตอสุขภาพชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
หรืออาจไมปลอดภยัจากอคัคภียั และเจาพนกังานทองถ่ินทีไ่ดมคี ําสัง่ใหเจาของอาคารแกไข แตเจาของ
ไมปฏิบัติตามคํ าส่ังเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ส่ังใหเจาของอาคารรื้อถอนอาคารนั้นได ถาไมมีการรื้อถอนเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา 43 (2) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ทีจ่ะด ําเนินการจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเอง 
เปนตน4 ในการใชอํ านาจของเจาหนาที่นั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้

ก. การใชอํ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง ไดแก การใช
อํ านาจของเจาหนาที่ฝายปกครอง ซ่ึงใชอํ านาจตามบทบัญญัติกฎหมายตางๆ นอกจากประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาตามอาญา และกฎหมายทีม่ใีนทางอาญาทีใ่หเจาหนาทีม่อํี านาจเกีย่วกบัการจบักมุ
ปองกนั และปราบปรามผูกระทํ าผิด

                                                          
3 อํ าพน เจริญชีวินทร. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ. หนา 24-25.
4 แหลงเดิม. หนา 26-28.
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ข. การใชอํ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ไดแก การใชอํ านาจของเจาหนาที่ดังตอไปนี้

- เจาหนาที่ตํ ารวจและพนักงานอัยการ ซ่ึงใชอํ านาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันมีลักษณะเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมการดํ าเนินคดี
การใชอํ านาจตามประมวลกฎหมายอาญาดงักลาว หากเจาหนาทีต่ ํารวจหรอืพนกังานอยัการไดกระท ํา
โดยจงใจหรอืประมาทเลิ่นเลอเปนเหตุใหไดรับความเสียหายแลว ยอมเปนการกระทํ าละเมิด

- เจาหนาที่ตามกฎหมายที่มีในทางอาญา ซ่ึงกฏหมาย
ดังกลาวใหมีอํ านาจเกี่ยวกับการจับกุม ปองกัน และปราบปรามผูกระทํ าผิดการใชอํ านาจตาม
กฎหมายดังกลาว หากเจาหนาที่ไดกระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับ
ความเสียหายแลว ถือเปนการกระทํ าละเมิด

3) การออกกฎ5 ค ําส่ังทางปกครอง6 หรือค ําสัง่อ่ืน หมายถงึการที่     
เจาหนาที่ไดออกกฎ คํ าส่ังทางปกครอง หรือคํ าส่ังอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ดวยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเอกชนไดรับความเสียหายจากกฎ หรือคํ าส่ังทางปกครอง หรือคํ าส่ังอ่ืน
ที่ไมชอบดวยกฎหมายทองถ่ินไดมีคํ าส่ังใหเจาของอาคารแกไข แตเจาของอาคารไมปฏิบัติการตาม
ค ําส่ังเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติความคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
ส่ังใหเจาของอาคารรือ้ถอนอาคารนัน้ได ถาไมมกีารรือ้ถอนเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจตามมาตรา 
42 (2) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่จะดํ าเนินการจัดรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองเปนตน

4) การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ โดย
การละเลยหนาที่ของเจาหนาที่ยอมเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นการละเลยตอหนาที่ของ
เจาหนาที่จึงหมายถึงการเพิกเฉยไมสนใจในการที่จะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกํ าหนดใหตอง
ปฏิบตั ิซ่ึงกฎหมายดงักลาวอาจเปนพระราชบญัญตั ิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู พระราชก ําหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือกฎหมายลํ าดับรองอื่นที่ออกโดยอาศัยอํ านาจของกฎหมาย      
ทีเ่จาหนาทีต่องปฏบิตัติามดวย การละเลยตอหนาทีข่องเจาหนาทีด่งักลาว หากกอใหเกดิความเสยีหาย
แกเอกชนยอมเปนการกระทํ าละเมิด

                                                          
5 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 3.
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, มาตรา 3.
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5) การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิดสมควร หมายความวา กฎหมาย
กํ าหนดหนาที่ใหเจาหนาที่ตองปฏิบัติ และเจาหนาที่ไดลงมือปฏิบัติหนาที่แลวแตไดใชเวลาใน   
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนพนกํ าหนดระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดไว หรือใชเวลาในการปฏิบัติ
หนาทีน่ัน้นานกวาปกตวิสัิยทีจ่ะพงึใชกันสํ าหรับกรณีที่กฎหมายมิไดกํ าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ไว

(2) การกระทํ าละเมิดที่มิใชการปฏิบัติหนาที่ อาจเกิดขึ้นได ดังนี้
1) การกระทํ าละเมิดนอกเวลาราชการ อาจเปนการกระทํ าละเมิด

ในเวลาหยดุพักเที่ยง หรือระหวางเวลาลาราชการ หรือขณะดํ าเนินชีวิตตามปกติที่บานก็ได
2) การกระทํ าละเมิดในเวลาราชการที่มิใชการปฏิบัติหนาที่ คือ

เจาหนาที่ไมไดกระท ําละเมดิในขณะปฏบิตัหินาที่ แตเร่ืองทีก่ระท ําละเมดิมลัีกษณะเปนเรือ่งสวนตวั 
ซ่ึงเจาหนาที่กระท ําไปโดยอารมณสวนตัว โดยมีเจตนาทุจริตหรือกล่ันแกลง7

2.1.2.2 กรณเีจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
   การกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่นอกจากกระทํ าละเมิดตอเอกชนแลว 
หากเจาหนาทีไ่ดกระท ําดวยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายแกหนวยงาน
ของรฐัแลว ก็เปนการกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ซ่ึงแยกหัวขอพิจารณาไดดังนี้

(1) การกระทํ าละเมิดตอหนวยงานอื่นของรัฐ
การกระทํ าละเมิดตอหนวยงานอื่นของรัฐ คือการที่เจาหนาที่กระทํ า

ละเมดิตอหนวยงานของรฐัทีต่นมไิดอยูในสงักดั ซ่ึงการกระท ําละเมดิของเจาหนาทีอ่าจเปนการกระท ํา
ละเมิดในการปฏิบัติตามหนาที่หรือการละเมิดที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติตามหนาที่ก็ได เชน   
ก. เจาหนาที่กรุงเทพมหานครขับรถยนตไปทํ างาน ในระหวางทาง ณ.ขับรถยนตดวยความประมาท
เลินเลอ เปนเหตใุหรถยนตของ ก. ชนเสาไฟฟาขางถนนของการไฟฟาสวนภมูภิาคไดรับความเสยีหาย
ดงันี ้ ก. ไดกระทํ าละเมิดตอการไฟฟาภูมิภาค ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่ ก. มิไดอยูในสังกัดและ
เปนการกระทํ าละเมิดที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ เพราะการกระทํ าละเมิดไดเกิดขึ้น   
นอกเวลาราชการแตถาขอเท็จจริงขางตนเปลี่ยนไปเปนวา ก. เปนเจาหนาที่ขับรถยนตของ
กรุงเทพมหานครไดขับรถยนตเพื่อไปสงเอกสารยังศาลากลางจังหวัดอางทอง ในระหวางทาง ก.  
ขับรถยนตดวยความประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหรถยนตที่ ก. ขับมาชนเสาไฟฟาขางถนนของ     
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับความเสียหาย ดังนี้ ก. ไดกระทํ าละเมิดตอการไฟฟาสวนภูมิภาค        

                                                          
7 อํ าพน เจริญชีวินทร. เลมเดิม. หนา 33.
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ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่ ก. มิไดอยูในสังกัด แตเปนการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ เพราะ
การกระทํ าละเมิดเกิดในเวลาราชการขณะ ก. ปฏิบัติหนาที่อยู

(2) การกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่อยู ในสังกัด    
การกระท ําละเมิดตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่อยูในสังกัดอาจเกิดขึ้นไดในกรณีดังนี้

1) การกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ คือการที่เจาหนาที่ได
กระทํ าละเมิดในขณะที่ปฏิบัติหนาที่อยู ซ่ึงการกระทํ าละเมิดดังกลาอาจเปนการกระทํ าละเมิด      
อันเกดิจากการกระทํ าทางกายภาพ หรือการใชอํ านาจตามกฎหมาย การออกกฎ คํ าส่ังทางปกครอง 
หรือค ําส่ังอ่ืน การละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองปฏิบตัหิรือการปฏบิตัหินาทีด่งักลาว
ลาชาเกนิสมควรกไ็ด เชน ในกรณขีอง ก.เจาหนาทีข่บัรถของกรงุเทพมหานคร ไปสงเอกสารทีศ่าลากลาง
จังหวัดอางทอง เมื่อไดขับรถยนตไปสงเอกสารแลวไดกระทํ าละเมิดโดยขับรถยนตชนเสาไฟฟา
ของการไฟฟาภูมิภาคในขอ (1) ขางตน การกระทํ าของ ก.ดังกลาวเปนการกระทํ าทางกายภาพ ซ่ึง
นอกจากจะเปนการกระทํ าละเมิดตอการไฟฟาภูมิภาคอันเปนหนวยงานของรัฐที่ตนมิไดอยูในสังกัด
แลว ยังเปนการกระทํ าละเมิดตอกรุงเทพมหานครอันเปนหนวยงานของรัฐที่ตนอยูในสังกัดดวย       
เพราะการขับรถยนตชนเสาไฟฟาทํ าใหรถยนตของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง ก. ขบัมาดังกลาวไดรับ
ความเสียหาย

2) การกระท ําละเมดิมใิชการกระท ําในการปฏบิตัหินาที ่ การกระท ํา
ละเมิดของเจาหนาที่ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นไดทั้งในขณะที่เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยู และเกิดขึ้น   
นอกเวลาราชการ แตถาการกระทํ าละเมิดเกิดขึ้นขณะที่เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยู เร่ืองที่กระทํ า
ละเมิดตองมีลักษณะเปนเรื่องสวนตัวของเจาหนาที่ ซ่ึงเจาหนาที่ไดกระทํ าไปโดยอารมณสวนตัว 
หรือโดยมีเจตนาทุจริต

1.  เจาหนาท่ีกระทํ าละเมิดตอเอกชน
ในกรณทีีเ่จาหนาที่กระทํ าละเมิดตอเอกชน ความรับผิดอันเกิดจากการกระทํ าละเมิด

ของเจาหนาที่ แยกพิจารณาไดดังนี้
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1.1 กรณหีนวยงานของรัฐตองรับผิดและการใชสิทธิเรียกรองทางศาล
มาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539

บญัญตัวิา
“หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงการละเมิดที่เจาหนาที่ของ

ตนไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แต
จะฟองเจาหนาที่ไมได ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ ซ่ึงไมสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง”

ในการที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอเอกชนในการปฏิบัติหนาที่ กลาวคือ   
ไดกระท ําละเมิดงานที่ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไป ไมวาการปฏิบัติหนาที่นั้น จะเปนกรณีที่เจาหนาที่
กระทํ าทางกายภาพการใชอํ านาจตามกฎหมาย จากกฎ ค ําสัง่ทางปกครอง หรือคํ าสัง่อืน่ การละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรก็ตาม ผูที่
จะตองรับผิดในผลแหงการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ไดแกหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้น
สังกดัอยู โดยผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได ไมวา
การกระท ําละเมิดของเจาหนาที่จะเปนการกระทํ าโดยจงใจ ประมาทเลินเลอ หรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงก็ตาม เชน 8

ในกรณีที่ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐหรือกระทรวงการคลังดังกลาว
ขางตน มีปญหาวาผูเสียหายจะฟองที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ซ่ึงจะตองแยกพิจารณาจาก
ลักษณะการทํ าละเมิดดังตอไปนี้

(1) การกระท ําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการกระทํ าทางกายภาพ
ในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในขณะปฏิบัติหนาที่โดยการกระทํ า

ทางกายภาพ หากผูเสียหายจะใชสิทธิ เรียกรองคาสินไหมทดแทนทางศาลก็ตองฟองหนวยงานของ
รัฐทีเ่จาหนาทีสั่งกดัอยูศาลยตุธิรรม จะฟองตอศาลปกครองไมได เพราะมไิดเปนคดลีะเมดิตาม ม. 9(3)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 9

                                                          
8 อํ าพน เจริญชีวินทร. เลมเดิม. หนา 42.
9 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 (3) บัญญัติวา
   ศาลปกครองมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคํ าสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
  (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํ าละเมิด ฯลฯ ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

อันเกิดจากการใชอํ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คํ าสั่งทางปกครองหรือคํ าสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ฯลฯ
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(2) การกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใชอํ านาจ
ในกรณีที่เจาหนาที่กระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใชอํ านาจ

การทีผู่เสียหายจะฟองหนวยงานของรฐัเจาหนาทีผู่ท ําละเมดิอยูในสงักดัศาลปกครอง หรือศาลยตุธิรรม
ยอมขึน้อยูกับลักษณะการใชอํ านาจหนาที่ ซ่ึงมีการใชอํ านาจดังนี้

1) การใชอํ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง กรณีที่การกระทํ าละเมิด
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เกิดจากการใชอํ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง หากผูเสียหาย    
จะใชสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนทางศาล จะตองฟองหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่สังกัดอยูตอ   
ศาลปกครอง

2) การใชอํ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีที่
การกระท ําละเมดิในการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีเ่กดิจากการใชอํ านาจตามกฎหมายในกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา หากผูเสียหายจะใชสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนทางศาลก็จะตองฟองหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่สังกัดอยูตอศาลยุติธรรม

(3) การกระทํ าละเมิดอันเกิดจากกฎ คํ าส่ังทางปกครอง หรือคํ าส่ังอ่ืนใด
ในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยการออกกฎ 

คํ าสั่งทางปกครอง หรือคํ าสั่งอื่น หากผูเสียหายจะไดสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนทางศาลจะฟอง
หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูทํ าละเมิดสังกัดอยูตอศาลปกครอง เพราะคดีดังกลาวอยูในอํ านาจ
พิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542

(4) การกระทํ าละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนด
ใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร

ในกรณทีีก่ารละเมิดเกิดจากการที่เจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฏหมาย
กํ าหนดใหตองปฏบิตัหิรือปฏิบตัหินาทีด่งักลาวลาชาเกนิสมควร หากผูเสยีหายจะใชสิทธเิรยีกรองคาสนิ
ไหมทดแทนทางศาลก็จะตองฟองหนวยงานของรัฐที่ผูทํ าละเมิดอยูในสังกัดตอศาลปกครอง เพราะ
คดีดังกลาวอยูในอ ํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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1.2 อายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเสียหายตอหนวยงาน

ของรัฐ กรณทีีเ่จาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่แยกพิจารณา ดังนี้
กรณเีจาหนาทีไ่ดกระท ําละเมดิในการปฏิบัติหนาที่ดวยการกระทํ าทางกายภาพ

ผูเสียหายจะตองฟองหนวยงานของรัฐตอศาลยุติธรรม กํ าหนดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง    
คาสินไหมทดแทนของผูเสียหายบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติวา

“สิทธิเรียกคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเมื่อพน
กํ าหนดหนึ่งป นับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงชดใชคาสินไหมทดแทน หรือ
เมื่อพนสิบปนับแตวันทํ าละเมิด

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิด มีโทษตามกฎหมายลักษณะ
อาญา และมกี ําหนดอายุความอายุยาวกวาที่กลาวมานั้น ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ”

กรณเีรือ่งอายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน แยกพิจารณาไดดังนี้
(1) อายุตามสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิดซ่ึงไมเปนความผิด

อาญา การมีเจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอเอกชนในการปฏิบัติหนาที่โดยที่การกระทํ าละเมิดนั้น   
ไมเปนความผิดอาญา เชน การทํ าใหเสียทรัพยโดยประมาทเลินเลอของพนักงานขับรถ เปนเหตุให
รถยนตที่พนักงานขับรถขับอยูชนกับรถยนตของเอกชนไดรับความเสียหาย ดังนี้การกระทํ าละเมิด
ของพนกังานขับรถไมเปนความผิดอาญา เพราะประมวลกฎหมายอาญามิไดบัญญัติไวเปนความผิด  
อายคุวามทีเ่อกชนผูไดรับความเสียหายจะฟองหนวยงานของรัฐมีกํ าหนดหนึ่งป นับแตวันที่เอกชน
ผูเสยีหายไดรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมตอบแทน คือ รูถึงหนวยงานของรัฐ
ทีพ่นกังานขับรถสังกัดอยู โดยตองรูครบทั้งสองประการ ถารูถึงการละเมิดเพียงอยางเดียว โดยไมรู
ถึงหนวยงานของรัฐที่พึงตองใชคาสินไหมทดแทน ก็ยังไมเร่ิมนับอายุความ แตอยางไรก็ตาม ไมวา
กรณีจะเปนประการใด อายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเสียหายยอมไมเกินสิบป 
นบัแตวันกระทํ าละเมิด กลาวคือ ความรูสึกถึงการละเมิดและรูตัวผูจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน
กบัการใชสิทธิฟองคดตีอศาลตองกระท ําภายในสบิป นบัแตวนัทีม่กีารละเมดิหากพนก ําหนดดงักลาว
หากพนก ําหนดดังกลาวสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนยอมขาดอายุความ
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(2) อายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิดซึ่งเปนความผิด
อาญา กรณทีีเ่จาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอเอกชนในการปฏิบัติหนาที่โดยการกระทํ าละเมิดนั้น เปน
ความผิดทางอาญาดวย เชน การกระทํ าโดยประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกรายกาย      
ไดรับอันตรายถึงสาหัส หรือถึงแกความตาย เชน พนกังานขับรถของหนวยงานของรัฐขับรถยนต
ไปในการปฏบิตัหินาทีแ่ละดวยความประมาทเลนิเลอของพนกังานขบัรถ เปนเหตใุหรถยนตทีพ่นกังาน
ขบัรถขับอยูชนเอกชน ซ่ึงก ําลังเดนิถนนไดรับอนัตรายแกรางกาย ไดรับอนัตรายสาหสัหรือถึงแกความตาย  
ดงันี ้ การกระท ําของพนกังานขบัรถนอกจากเปนการกระท ําละเมดิในทางแพงแลว ยงัเปนการกระท ําผิด
ในทางอาญาดวย เพราะการกระทํ าดังกลาวประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวเปนความผิด อายุความ
ทีเ่อกชนไดรับความเสยีหายจะฟองหนวยงานของรฐัตามมาตรา 448 วรรคสองขางตน ใหน ําอายคุวาม
ทางอาญาที่ยาวกวาอายุความตาม 448 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ  ถาอายุความทางอาญาสั้นกวา ก็ไมนํ า
ไปใชบังคับ การใชบังคับตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แตประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงประกาศ
ใชภายหลังประมวลกฎหมายแพงพาณิชยก็ไดบัญญัติเร่ืองอายุความการฟองคดีแพง (คือคดีละเมิด) 
อันเนื่องมาจากการกระทํ าผิดทางอาญาไวในมาตรา 51 ซ่ึงมีบทบัญญัติที่แตกตางจากบทบัญญัติ
มาตรา 448 วรรคสอง จึงตองถือวามาตรา 448 วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยมาตรา 51 ซ่ึงมาตรา 51
บัญญัติไวดังนี้10

“ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองทางแพงเนื่องจาก
ความผิดนั้น ยอมระงับไปตามกํ าหนดเวลาดังที่กฎหมายลักษณะอาญา (ปจจุบันถือประมวล
กฎหมายอาญา)บัญญัติไว ในเรื่องอายุความฟองคดีอาญา แมถึงวาผูเยาวผูวิกลจริตในมาตรา 183
แหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชย (ปจจุบันคือมาตรา 193/20)

ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลแลว แตคดียังไมเสร็จเด็ดขาด อายุความซึ่ง  
ผูเสยีหายมีสิทธิจะฟองคดีแพงยอมสะดุดหยุดลงตามมาตรา 79 แหงกฎหมายลักษณะอาญา

ถาโจทกไดฟองคดอีาญาและศาลพพิากษาลงโทษจ ําเลยจนคดเีสรจ็เดด็ขาด
แลว กอนไดมีการยื่นฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกํ าหนดอายุความ
ในมาตรา 186 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (มาตรา 193/32)

ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟองปลอยจํ าเลยจนคดี  
เสร็จเด็ดขาดแลว กอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตาม
หลักทัว่ไปในเรือ่งอายคุวามแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ซ่ึงอายคุวามขางตน สิทธิเรียกรอง
คาสิน ําไหมทดแทนในมูลละเมิด  ซ่ึงเปนความผิดทางอาญา แยกพิจารณาไดดังนี้

                                                          
10 อํ าพน เจริญชีวินทร. เลมเดิม. หนา 72-74.
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- กรณีไมมีผูใดฟองทางอาญาแกเจาหนาที่ สิทธิของเอกชนผูเสียหาย  
ทีจ่ะฟองทางแพงตอหนวยงานของรัฐตองถือตามกํ าหนดอายุความในทางอาญา

- กรณีที่มีการฟองคดีทางอาญาแกเจาหนาที่ ซ่ึงอาจเปนการฟองโดย
พนกังานอยัการ หรือเอกชนผูไดรับความเสียหาย ซ่ึงเปนโจทกหรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงาน
อัยการ แตคดีอาญานั้นยังไมเสร็จเด็ดขาด กลาวคือ ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลขั้นตน      
ศาลอทุธรณ หรือศาลฎีกา อายุความที่เอกชนผูไดรับความเสียหายจะฟองทางแพง แกหนวยงานของ
รัฐยอมสะดุดหยุดลง  แตถาคดีอาญานั้น ศาลพิพากษาลงโทษเจาหนาที่จนคดีเสร็จเด็ดขาดแลว 
กอนที่เอกชนผูเสียหายจะฟองทางแพงแกหนวยงานของรัฐ สิทธิของเอกชนผูไดรับความเสียหาย   
ที่จะฟองทางแพงแกหนวยงานของรัฐยอมมีกํ าหนดอายุความสิบป แตถาหากคดีอาญาดังกลาว   
ศาลพิพากษายกฟองปลอยเจาหนาที่ไปจนคดีเสร็จเด็ดขาดแลว กอนที่เอกชนผูไดรับความเสียหาย
จะฟองทางแพงแกหนวยงานของรัฐ สิทธิของเอกชนผูไดรับความเสียหายที่จะฟองทางแพง         
แกหนวยงานของรัฐยอมมีอายุความตามหลักทั่วไปในเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย ซ่ึงก็คือสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิด ซ่ึงไมเนนความผิดอาญาตามมาตรา
448 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”

การกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใชอํ านาจตามกฎหมาย
ในกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่
ดวยการใชอํ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของ
รัฐตอศาลยุติธรรม ดังนั้น กํ าหนดอายุความในการใชสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนของผูเสียหาย    
จึงตองบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดียวกับกรณี    
ทีเ่จาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการกระทํ าทางกายภาพ

การกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใชอํ านาจตามกฎหมาย
ปกครอง หรือจากกฎ คํ าส่ังทางปกครองหรือคํ าส่ังอ่ืนใด การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนด
ใหตองปฏบิตัหิรือปฏิบตัหินาทีด่งักลาวลาชาเกนิควร ผูเสยีหายตองฟองหนวยงานของรฐัตอศาลปกครอง
ดังนั้นกํ าหนดอายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเสียหาย จึงตองบังคับตาม
บทบัญญัติมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้

“ การฟองคดีตามมาตรา 9 วรรค 1(3) ฯลฯ ใหยื่นฟองภายใน 1 ป นับ
แตวนัรูหรือควรรูเหตุแหงคดี แตไมเกินสิบปนับแตมีเหตุแหงการฟอง”
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การพจิารณาคดตีามมาตรา 9 วรรค 1 (3) คอืการฟองคดพีพิาทเกีย่วกบั
การท ําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํ านาจตามกฎหมาย หรือจากคํ าส่ังทางปกครอง 
หรือคํ าสัง่อ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่
ดงักลาวลาชาเกินสมควร มาตรา 51 ขางตน ก ําหนดวาตองฟองภายในกํ าหนดหนึ่งปนับแตวันที่     
ผูเสียหายรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี คือ รูถึงการละเมิดจะยังไมรูถึงหนวยงานของรัฐที่พึงตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน คือ ยังไมรูถึงหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูกระทํ าละเมิดอยูในสังกัด       
ก็ตาม ก ําหนดอายุฟองคดีเร่ิมนั้นแลว แตอยางไรก็ตาม ไมวาเปนกรณีใดๆ อายุความสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนของผูเสียหาย ยอมไมเกินสิบปนับแตวันที่สาเหตุแหงการฟองคดี กลาวคือ การรู
ถึงการละเมิดและการใชสิทธิฟองคดีตอศาลตองกระทํ าภายในสิบป นับแตวันที่มีการทํ าละเมิด  
หากพนก ําหนดดังกลาว สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนยอมขาดอายุความ

1.3 การรองขอตอหนวยงานของรัฐ
เมื่อเจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอเอกชน โดยไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่

เอกชนผูไดรับความเสียหายจากการกระทํ าละเมิดอาจใชสิทธิฟองหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่อยู
ในสงักดัใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิด พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติไวหรือจะใชสิทธิรองขอตอหนวยงานของรัฐดังกลาวใหชดใช     
คาสินไหมทดแทนใหแกตน โดยไมตองฟองหนวยงานตอศาลไดดังนี้11

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติวา

“ในกรณทีี่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหาย
จะยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสํ าหรับความเสียหายที่เกิด   
แกตนกไ็ด ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคํ าขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคํ าขอนั้น
โดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคํ าสั่งเชนใดแลว หากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัย
ของหนวยงานของรัฐ ก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย

                                                          
11 อํ าพน เจริญชีวินทร. เลมเดิม. หนา 79-83.
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ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคํ าขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกํ าหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและ
อุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํ ากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและ      
ขอขยายระยะเวลาออกไปได  แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกได   
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน”

และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติไววา
“เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ

วนิิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 11 ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง”
เมือ่เจาหนาทีไ่ดกระท ําละเมดิตอเอกชนโดยไดกระท ําในการปฏบิตัหินาที ่ ไมวา

การกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่จะเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดวยการกระทํ าทางกายภาพ การใช
อํ านาจตามกฎหมาย การออกกฎ คํ าส่ังทางปกครอง หรือคํ าส่ังอ่ืนใด การละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายก ําหนดใหตองปฏิบัติ หรือการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ทั้งนี้จะเปนการกระทํ าละเมิด
โดยจงใจหรอืประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม เอกชนผูไดรับความเสียหายจากการกระทํ าละเมิด
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิฟองคดีหนวยงานของรัฐตอศาล เพื่อใหรับผิด     
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนตามที่มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติตามความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 บญัญตัไิวได แตถาเอกชนผูไดรับความเสยีหายดงักลาวไมประสงคทีจ่ะฟอง
หนวยงานของรัฐตอศาลเพื่อใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน (ทั้งนี้เนื่องจากการฟองคดี
ตอศาลเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทน ซ่ึงไมวาจะเปนการฟองคดีตอศาลปกครองหรือฟองคดีตอ    
ศาลยุติธรรม ผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลรอยละสองบาทหาสิบสตางค และหากเปน    
การฟองคดลีะเมดิอันเกดิจากการปฏบิตัหินาทีด่วยการใชแรงทางกายภาพ ซ่ึงจะตองฟองตอศาลยตุธิรรม
ผูฟองก็จะตองเสียคาจางทนายความในการฟองคดีดวยเอกชน ผูไดรับความเสียหายจากการกระทํ า
ละเมดิของเจาหนาที่อาจยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูทํ าละเมิดอยูในสังกัด หรือยื่นตอ
กระทรวงการคลังในกรณีที่เจาหนาที่ผูทํ าละเมิดไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด เพื่อให
พิจารณาใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนได และเมื่อไดรับคํ าขอแลวหนวยงานของรัฐดังกลาว     
ตองออกใบรับคํ าขอใหเอกชนผูไดรับความเสียหายไวเปนหลักฐาน และหนวยงานของรัฐมีหนาที่
ตามกฎหมายที่จะตองพิจารณาคํ าขอโดยไมชักชา ซ่ึงจะตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตถาเปน
เรื่องซับซอนตองใชเวลาเกินกํ าหนดดังกลาว ก็อาจขอขยายระยะเวลาพิจารณาคํ าขอตอรัฐมนตรี  
เจาสังกดั หรือกํ ากับดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นได  ซ่ึงรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลา
ไดอีกไมเกนิหนึง่รอยแปดสบิวนั ในการพจิารณาค ําขอของหนวยงานของรฐั ระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 33 และ 34
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ไดก ําหนดไววา เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคํ าขอ และหนวยงานของรัฐที่รับคํ าขอเห็นวาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับตน ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดํ าเนินการตอไปโดยไมชักชา ในกรณีที่ตองชดใช         
คาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคํ าขอใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด  
พรอมทัง้ใหคดิดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ผิดนดันบัแตวนักระท ําละเมดิจนถงึวนัช ําระคาสนิไหมทดแทน
ใหแกผูยื่นคํ าขอดวย

ถาหนวยงานของรฐัพจิารณาค ําขอแลวเหน็วา เจาหนาทีข่องตนกระท ําละเมดิจรงิ
ตามคํ าขอ ก็จะกํ าหนดจํ านวนเงินคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยและแจงคํ าสั่งใหผูยื่นคํ าขอ
ทราบ แตถาหนวยงานของรัฐไดพิจารณาแลวเห็นวาไมตองรับผิด ก็จะมีคํ าส่ังยกคํ าขอและแจงให  
ผูยืน่ค ําขอทราบ ในกรณีที่ผูยื่นคํ าขอไมเห็นดวยกับคํ าส่ังของหนวยงานของรัฐดังกลาวไมวาจะเปน
เรือ่งจ ํานวนเงินคาสินไหมทดแทน หรือเร่ืองการยกคํ าขอของผูยื่นคํ าขอ ผูยื่นคํ าขอจะตองอุทธรณ
ค ําส่ังดงักลาว ซ่ึงเปนค ําสัง่ทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ตอรัฐมนตรเีจาสงักดัหรือก ํากบัหรือควบคมุดแูลหนวยงานของรฐัแหงนัน้ ตามทีม่าตรา4412

แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไว และเมื่อรัฐมนตรีไดมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใด
แลว หากผูยื่นคํ าขอไมเห็นดวยและตองการโตแยงคํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูยื่นคํ าขอตองฟองคดี
ตอศาล เพือ่ขอใหเพกิถอนค ําวนิจิฉยัของรฐัมนตรซ่ึีงเปนค ําสัง่ทางปกครองโดยฟองตอศาลปกครอง
ไมวาการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันเปนมูลเหตุแหงการยื่นคํ าขอนั้น เปน
การกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใชแรงงานทางกายภาพ ดวยการใชอํ านาจตาม
กฎหมาย การออกกฎคํ าส่ังทางปกครองหรือคํ าส่ังอ่ืนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดให
ตองปฏบิตัหิรือปฏิบตัหินาทีด่งักลาวลาชาเกนิสมควร เพราะคดฟีองขอใหเพกิถอนค ําส่ังทางปกครอง
ดงักลาวอยูในอํ านาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และ
วธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

                                                          
12 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 44 บัญญัติวา

“ในกรณีที่คํ าสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกํ าหนดขั้นตอนอุทธรณ
ภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะใหคูกรณีอุทธรณคํ าสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทํ าคํ าสั่ง
ทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคํ าสั่งดังกลาว

ค ําอทุธรณตองท ําเปนหนงัสอืโดยระบขุอโตแยงและขอเทจ็จรงิหรอืขอกฎหมายทีอ่างองิประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคํ าสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับ

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง”
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เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคํ าขอของผูยื่นคํ าขอไวแลว แตไมอาจพิจารณา    
คํ าขอใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด ถือไดวาหนวยงานของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ผูยื่นคํ าขออาจฟองคดี      
ตอศาลปกครองได

1.4 สิทธไิลเบี้ยเอาแกเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
เมือ่หนวยงานของรฐัไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสยีหาย เพือ่ความเสยีหาย

อันเกิดจากการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ    
อยางรายแรง ทัง้นีไ้มวาการชดใชคาสนิไหมทดแทนดงักลาวจะเปนไปโดยผูเสียหายไดยืน่ฟองตอศาล
หรือโดยการรองขอตอหนวยงานของรัฐก็ตาม หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ชดใช      
คาสินไหมทดแทนไดดังนี้

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติวา

“ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อ
การละเมดิของเจาหนาที ่ใหหนวยงานของรฐัมสิีทธเิรียกใหเจาหนาทีผู่ท ําละเมดิชดใชคาสนิไหมทดแทน
ดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทํ าการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง

สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใด ให
คํ านึงถึงความรายแรงแหงการกระทํ าและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตองใหใช
เตม็จํ านวนของความเสียหายก็ได

ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือ
ระบบการดํ าเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนมิใหนํ าหลักเรื่องลูกหนี้รวม
มาใชบงัคบั และเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น”

การใชสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือการใชสิทธิไลเบี้ย 
แยกพิจารณาไดดังนี้

(1) การใชสิทธิเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐ   
จะตองคํ านึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํ าละเมิดและความเปนธรรมในแตละกรณีเปน
เกณฑ โดยหนวยงานของรัฐจะไมเรียกรองใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํ านวนของ
ความเสียหายก็ได เชน พนักงานขับรถของหนวยงานของรัฐขับรถไปสงผูบังคับบัญชาที่สนามบิน 
ขณะที่ขับรถไปสนามบินปรากฏวาการจราจรติดขัดทํ าใหเสียเวลาไปมาก ดวยความเกรงวาจะสง   
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ผูบงัคบับญัชาไมทันเที่ยวบิน พนักงานขับรถจึงขับรถฝาสัญญาณไฟแดงดวยความจงใจ เปนเหตุให
รถทีพ่นกังานขับรถขับมาชนรถในชองทางเดินรถอื่น ซ่ึงไดรับสัญญาณไฟเขียวไดรับความเสียหาย
คดิเปนเงนิ 20,000 บาท เมือ่หนวยงานของรฐัไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสยีหายแลว หนวยงาน
ของรัฐอาจใชสิทธิไลเบี้ยเรียกใหพนักงานขับรถชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได แตในกรณีนี้
เมื่อหนวยงานของรัฐพิจารณาแลว เหน็วาการกระทํ าละเมิดของพนักงานขับรถอยูในขั้นไมรายแรง
มาก และพิจารณาถึงความเปนธรรมที่วาพนักงานขับรถกระทํ าละเมิดในกรณีนี้ก็ดวยมีเจตนาที่จะ
สงผูบังคับบัญชาใหทันเที่ยวบินอันเปนเจตนาดีตอทางราชการประกอบดวยแลว หนวยงานของรัฐ
อาจเรียกรองใหพนักงานขับรถชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนเพียง 10,000 บาท โดยใหหัก    
เงินเดือนๆ ละ 500บาท เปนเวลา 20 เดอืนก็ได

(2) ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่เกิดจากการที่เจาหนาที่กระทํ าการ     
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และจากความบกพรองของ
หนวยงานของรัฐหรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวมดวยแลว หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกรองให
เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนไดก็แตเฉพาะเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทํ าของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้ จะเรยีกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายทัง้หมด ซ่ึงมคีาสินไหมทดแทน
เพือ่ความเสยีหายอันเกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ เชน ความผิดพลาดในการควบคุม
ดูแล หรือวางระบบ หรือแตงตั้งบุคคลไมเหมาะสม หรือความบกพรองของเครื่องมือเครื่องใช    
รวมอยูดวยไมได ตัวอยางเชน ในฤดูฝน พนกังานขับรถซึ่งไดรับคํ าส่ังจากผูบังคับบัญชาใหขับรถ
ไปสงเอกสารยังหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง ไดขับรถดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงโดย
ขบัดวยความเร็วสูงเกินอัตราที่กฎหมายกํ าหนดในขณะที่ฝนตกหนัก โดยที่ใบปดนํ้ าฝนของรถยนต
คันดังกลาวไมทํ างาน เนื่องจากหนวยงานของรัฐที่พนักงานขับรถอยูในสังกัดมิไดตรวจซอมบํ ารุง
ระบบปดนํ้ าฝนใหอยูในสภาพที่ใชงานได ทํ าใหพนักงานขับรถมองเห็นสภาพการจราจรในถนน
ดานหนารถไมชัด จงึเปนเหตใุหรถชนคนเดนิขามถนนไดรับบาดเจบ็ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณนีี้
เกดิจากสาเหตุสองประการ คือ ประการแรก การขับรถดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
พนกังานขับรถ ประการที่สอง ความบกพรองของหนวยงานของรัฐที่ไมจัดใหมีการตรวจซอมบํ ารุง
ระบบปดนํ้ าฝนใหอยูในสภาพที่ใชงานได ทั้งๆ ที่เขาถูดฝนแลว ดังนี้เมื่อหนวยงานของรัฐไดใช    
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปแลว หนวยงานของรัฐไมอาจใชสิทธิไลเบี้ยเรียกใหพนักงาน
ขบัรถชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนเต็มตามจํ านวนที่ไดใชใหแกผูเสียหายได คงใชสิทธิไลเบี้ย
เรียกใหพนักงานขับรถชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนไดเฉพาะเพื่อความเสียหายที่เกิดจาก    
การกระทํ าของพนักงานขับรถเทานั้น โดยหักสวนที่หนวยงานของรัฐที่จะตองรับผิดเนื่องจาก  
ความบกพรองของหนวยงานของรัฐออกจากคาสินไหมทดแทนทั้งหมดเสียกอน เชน หนวยงาน
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ของรัฐใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํ านวน 50,000 บาท หนวยงานของรัฐตองรับผิดเนื่องจาก
ความบกพรองเปนจํ านวน 20,000 บาท ดงันั้น หนวยงานของรัฐใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกพนักงานขับรถ
ไดไมเกิน 30,000 บาท เปนตน

ในเรือ่งการกระท ําละเมดิของเจาหนาทีอั่นเกดิจากความบกพรองของหนวยงาน
หรือระบบการด ําเนนิงานสวนรวมของหนวยงานของรฐัรวมอยูดวย กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั
เคยวนิจิฉยัวา การทีอั่ยการจงัหวดัแตงตัง้เจาหนาทีเ่พยีงคนเดยีวไปรบัเงนิสดจ ํานวนมาก (420,834 บาท)
จากสํ านักงานคลังฯ เปนเหตุใหเจาหนาที่นั้นทุจริตยักยอกเงินดังกลาวไป เปนการปฏิบัติหนาที่      
ทีไ่มเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํ าเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 ขอ 68
ทีใ่หแตงตั้งเจาหนาที่อยางนอย 2 คนไปรบัเงินจากสํ านักงานคลังจังหวัดถือไดวาเปนการกระทํ าโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่แลว ปรากฏวา
สํ านกังานอยัการจงัหวดัมเีจาหนาทีป่ฏิบตังิานประจ ําส ํานกังานฯ จ ํานวนนอยและเจาหนาทีท่ีไ่ปรบัเงนิ
เปนเจาหนาที่การเงินเพียงผูเดียวและเปนผูไปรับเงินสดมาตลอดเปนเวลาหลายป ไมปรากฏวาเคยมี
เหตุทุจริตเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นมากอน ประกอบกับมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการดํ าเนินงาน
เฉพาะอยาง แมการฝาฝนระเบยีบฯ จะเปนชองทางใหเจาหนาทีก่ระท ําทจุริต กรณกีเ็ปนความบกพรอง
โดยระบบงานดวย ควรใหความเปนธรรมโดยลดหยอนคาเสยีหายทีต่องชดใชใหจ ํานวน 1 ใน 4 สวน
และใหรับผิดเปนจํ านวน 3 ใน 4 สวนของคาเสียหายทั้งหมด13

(3) ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่เกิดจากการที่เจาหนาที่หลายคนรวมกัน
กระท ําในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐจะใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่เหลานั้นรวมกันรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนในฐานะที่เจาหนาที่เหลานั้นเปนลูกหนี้รวมของตนไมได คงได
แตใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่แตละคนชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจาก     
การกระท ําของเจาหนาที่แตละคนนั้น เชน ในการปฏิบัติหนาที่จับคนรายคายาบา เจาหนาที่ตํ ารวจ  
ส่ีนายไดจงใจกระทํ าละเมิดโดยใชอาวุธปนยิงคนรายคายาบาถึงแกความตาย โดยคนรายมิไดขัดขืน
หรือตอสูแตประการใด เมื่อสํ านักตํ ารวจแหงชาติไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกญาติของคนรายไป
แลว  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกเจาหนาที่ตํ ารวจทั้งสี่ โดยจะเรียกรองให    
เจาหนาที่ตํ ารวจคนหนึ่งคนใดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนจนเต็มจํ านวนเชนกรณีลูกหนี้รวม
ไมได คงไดแตจะเรียกรองใหเจาหนาที่ตํ ารวจแตละคนชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย  
ทีเ่กดิจากการกระทํ าของเจาหนาที่ตํ ารวจแตละคนเทานั้น  เชน สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติไดชดใช
คาสนิไหมทดแทนไปเปนจ ํานวน 200,000 บาท สํ านกังานต ํารวจแหงชาตจิะใชสิทธิไลเบีย้โดยเรยีกให

                                                          
13 หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด กค 0526.6/845 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2543.
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เจาหนาที่ตํ ารวจคนหนึ่งคนใดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํ านวน 200,000 บาท ใหแกตนไมได 
คงไดแตทีจ่ะเรยีกใหเจาหนาทีต่ ํารวจแตละคนชดใชคาสนิไหมทดใหแกตนไมเกนิคนละ 25,000 บาท
เปนตน

1.5 วิธีไลเบี้ย
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อการกระทํ าละเมิดของ

เจาหนาที่ ซ่ึงไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว 
หนวยงานของรฐัมสิีทธิเรียกใหเจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรฐัได การเรยีก
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว หนวยงานของรัฐอาจทํ าไดดังนี้14

มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติวา

“ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชให
แกผูเสียหายตามมาตรา 8 ฯลฯ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํ านาจออกคํ าส่ังเรียกใหเจาหนาที่   
ผูนัน้ชํ าระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กํ าหนด”

และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไววา
“ใหคณะรฐัมนตรจีดัใหมรีะเบยีบ เพือ่ใหเจาหนาทีซ่ึ่งตองรบัผิดตามมาตรา 8 ฯลฯ

สามารถผอนช ําระเงนิทีจ่ะตองรบัผดินัน้ไดโดยค ํานงึถงึรายได ฐานะ ครอบครวั และความรบัผิดชอบ
และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย”

ในกรณีที่ เจ าหนาที่ได กระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อหนวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายเพื่อ  
การกระท ําละเมดิของเจาหนาทีแ่ลว หนวยงานของรฐัมสิีทธิเรียกใหเจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทน
ใหแกหนวยงานของรัฐได การเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ  
กฎหมายกํ าหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นๆ มีอํ านาจออกคํ าส่ังเรียกใหเจาหนาที่ชดใช        
คาสินไหมทดแทนตามจํ านวนที่เจาหนาที่ผูนั้นจะพึงตองชดใชใหแกหนวยงานของรัฐภายในเวลา
ที่กํ าหนดได ซ่ึงเจาหนาที่สามารถผอนชํ าระเงินที่ตนจะตองชดใชใหแกหนวยงานของรัฐได ตาม
ระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลักเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 อันเปนระเบียบที่กํ าหนดขึ้นตามมาตรา 13 ขางตน ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดกํ าหนดเรื่อง
การผอนชํ าระเงินของเจาหนาที่ไวดังนี้

                                                          
14 อํ าพน เจริญชีวินทร. เลมเดิม. หนา 90-93.
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ขอ 25 ในกรณทีีเ่จาหนาทีต่องรบัผดิชอบและขอผอนช ําระคาสนิไหมทดแทน
ไมวาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายกํ าหนดจํ านวนเงินที่ขอผอนชํ าระนั้น
ตามความเหมาะสม โดยคํ านึงถึงรายได คาใชจายในการดํ ารงชีวิตตามฐานานุรูปของเจาหนาที่
ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหงกรณีประกอบ
ดวย

ในการใหผอนชํ าระ ตองจัดใหมีผูคํ้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควร จะให
วางหลักประกันดวยก็ได

ขอ 27 ในกรณทีีเ่จาหนาทีต่องชดใชคาสินไหมทดแทน แมปรากฏวาเจาหนาที่
ไมสามารถชํ าระหนี้ได ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหาย พิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑทีก่ระทรวงการคลงัก ําหนด และตองไมด ําเนนิคดลีมละลายแกผูนัน้ แตถาการทีไ่มสามารถ
ชํ าระหนี้ไดนั้นเกิดจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของเจาหนาที่หรือเจาหนาที่กระทํ าการใดๆ   
อันเปนการประพฤตช่ัิวอยางรายแรงของเจาหนาที่ หรือเจาหนาทีก่ระท ําการใดๆ อันเปนการประพฤตช่ัิว
อยางรายแรง เพื่อใหหนวยงานของรัฐไมไดรับชํ าระหนี้ครบถวน ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหาย   
สงเรื่องใหพนักงานอัยการดํ าเนินคดีลมละลาย

เมือ่หนวยงานของรฐัมคี ําสัง่ใหเจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกหนวยงาน
ของรฐัแลว หากเจาหนาทีผู่ท ําละเมดิเหน็วาค ําสัง่ทีส่ั่งใหชดใชคาสนิไหมทดแทนดงักลาวไมถูกตอง
ทัง้นีเ้พราะตนไมตองชดใช เนื่องจากไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยไมจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง หรือตองชดใชแตชดใชนอยกวาจํ านวนเงินที่หัวหนาหนวยงานไดออกคํ าสั่ง
ใหตนชดใช เนื่องจากวาการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ    
อยางรายแรงของตนนั้นเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ       
การด ําเนินงานสวนรวมดวย เจาหนาที่อาจอุทธรณคํ าส่ังดังกลาวตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปยงัผูมอํี านาจพจิารณาอทุธรณของหนวยงานของรฐันัน้ได
เพราะค ําสัง่ใหชดใชคาสนิไหมทดแทนดงักลาว เปนค ําสัง่ทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัิ
ดงักลาว เมื่อผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใด หากเจาหนาที่ผูกระทํ า
ละเมิดยังเห็นวาคํ าวินิจฉัยดังกลาวไมถูกตอง ก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล เพื่อขอใหเพิกถอนคํ าสั่ง     
ทางปกครองดังกลาวได โดยฟองตอศาลปกครองไมวาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่จะเปน     
การกระท ําในการปฏบิตัหินาทีด่วยการกระท ําทางกายภาพ ดวยการใชอํ านาจตามกฎหมาย การออกกฎ
คํ าส่ังทางปกครอง หรือคํ าสั่งอื่น การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ หรือ  
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร เพราะคดีฟองขอใหเพิกถอนคํ าส่ังทางปกครองดังกลาว
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อยูในอ ํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542

อนึง่ ค ําสัง่ของหัวหนาหนวยงานที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
เปนคํ าส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หากเจาหนาที่ไมยอมปฏิบัติตามคํ าส่ังดังกลาว หนวยงานของรัฐอาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ แลวขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินชํ าระคาสินไหมทดแทน   
แกหนวยงานของรัฐได ตามมาตรา 5715 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตจะฟองคดีตอศาลปกครอง
เพือ่ขอใหศาลบังคับใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐไมได

1.6 อายุความสิทธิไลเบี้ย
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

บัญญัติวา
“ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย  

สิทธทิีจ่ะเรยีกใหอีกฝายหนึง่ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมกี ําหนดอายคุวามหนึง่ป นบัแตวนัที่
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย”

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ ไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายเพื่อ  
ความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง โดยผูเสียหายไดฟองคดตีอศาลหรือยืน่ค ําขอตามมาตรา 11 แหงพระราชบญัญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กต็าม หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่   
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สิทธิขางตนเรียกวา
สิทธไิลเบีย้  ซ่ึงหนวยงานของรฐัจะตองใชภายในก ําหนดอายคุวาม 1 ป นบัแตวนัทีไ่ดใชคาสนิไหมทดแทน
ใหแกผูเสียหายดังที่บัญญัติไวในมาตรา 9 นี ้  และในกรณีเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนใหแก  
ผูเสียหาย เพื่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยไมจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง  เจาหนาที่มีสิทธิเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน

                                                          
15 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 57 บัญญัติวา คํ าสั่งทางปกครอง     

ที่กํ าหนดใหผูใดชํ าระเงิน ถาถึงกํ าหนดแลวไมมีการชํ าระโดยถูกตองครบถวนใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้น
ชํ าระภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแตตองไมนอยกวาเจด็วัน ถาไมมกีารปฏบิติัตามค ําเตอืน เจาหนาทีอ่าจใชมาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชํ าระเงินใหครบถวน วิธีการยึด 
การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม   
สวนผูมีอํ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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ใหแกตนไดเพราะการกระทํ าละเมิดดังกลาว ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน     
เจาหนาทีไ่มตองรบัผดิ ซ่ึงการใชสิทธิไลเบีย้ของเจาหนาทีจ่ะตองกระท ําภายในก ําหนดอายคุวาม 1 ป  
นบัแตวนัทีไ่ดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไป เชน ป. เจาหนาทีต่ ําแหนงพนกังานขบัรถยนต
กรมปศุสัตวไดขับรถยนตของทางราชการไปปฏิบัติหนาที่ในตางจังหวัด ระหวางปฏิบัติหนาที่    
เกดิอุบตัเิหตเุฉีย่วชนรถจกัรยานยนตเปนเหตใุห ท.ผูขบัขีร่ถจกัรยานยนตถึงแกความตาย รถจกัรยานยนต
และรถยนตเสียหาย ในทางแพง อ. ภรรยา ท. ผูตาย ไดตกลงคาเสียหายกับ ป. เปนเงิน 113,000 บาท 
และ ป. ไดใชคาสินไหมทดแทนเปนการซอมรถจักรยานยนตและเปนคาปลงศพให อ. ไปแลว   
ดวยเงนิของ ป. เอง ป. มสิีทธิจะเรยีกใหกรมปศสัุตวชดใชคาสนิไหมทดแทนทีไ่ดชํ าระใหแกผูเสียหาย
ไปกอนได ภายในกํ าหนดอายุความ 1 ป นบัแตวันที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก อ. สวน   
กรมปศสัุตวจะพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก ป. หรือไม เปนจ ํานวนเทาใดนั้น ยอมขึ้นอยู
กบัขอเท็จจรงิที่จะนํ ามาพิจารณาใหสอดคลองกับบทบัญญัติในมาตรา 5 และมาตรา 8 วรรคสอง 
และวรรคสาม แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 แตจะตองค ํานงึถึง
จ ํานวนคาสินไหมทดแทนที่ ป. ไดใชใหแก อ. วาเหมาะสมกับกรณีหรือไมกอน16

อยางไรก็ตาม อายุความใชสิทธิไลเบี้ยอาจยืดออกไปไดดวยการรับสภาพหนี้  
ซ่ึงตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เจาหนาที่
สามารถผอนชํ าระเงินที่จะตองไดรับผิดแกหนวยงานของรัฐได ดังนั้นถาเจาหนาที่ไดมีการผอน
ชํ าระเงนิดังกลาวแกหนวยงานของรัฐ อายุความก็จะสะดุดหยุดลง แตถามีการทํ าสัญญากัน หนี้เงิน
ดงักลาวกจ็ะกลายเปนหนีต้ามสญัญา  ซ่ึงก ําหนดอายคุวามแตกตางจากอายคุวามสทิธไิลเบีย้ทีก่ลาวมา
ขางตน

1.7 กรณีเจาหนาที่ตองรับผิดเฉพาะตัว
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

บัญญัติวา
“ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาทีม่ิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่       

เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง  
แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได”

                                                          
16  ดู ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 582/2542.
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  ในกรณทีีเ่จาหนาที่ไดกระทํ าละเมิด แตการกระทํ าละเมิดดังกลาวมิไดเปน
ผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ซ่ึงการกระทํ าละเมิดดังกลาวอาจเกิดขึ้นนอกเวลาราชการ 
เชน ในระหวางเวลาหยุดพักเที่ยงหรือขณะดํ าเนินชีวิตตามปกติที่บาน หรือเกิดขึ้นในเวลาราชการ
แตเรื่องที่กระทํ าละเมิดมีลักษณะเปนเรื่องสวนตัว  ซ่ึงเจาหนาที่ไดกระทํ าไปโดยอารณสวนตัว   
โดยมีเจตนาทุจริต หรือเจตนากลั่นแกลงแลว เจาหาที่ตองรับผิดในผลแหงการกระทํ าละเมิดเปน
การเฉพาะตวั โดยผูเสียหายสามารถฟองเจาหนาทีไ่ดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรฐัทีเ่จาหนาที่
ผูนั้นอยูในสังกัดไมได

1.8 อายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
อายคุวามการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเสียหายตอเจาหนาที่

ในกรณีที่เจาหนาที่กระทํ าละเมิดที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ ตองบังคับตามบทบัญญัติ
มาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

1.9 กรณหีนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ตองรับผิด หรือตองรับผิดรวมกัน
ในกรณทีีเ่จาหนาทีไ่ดกระท ําละเมดิในขณะปฏบิตัหินาที ่ และผูเสยีหายไดฟอง

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่แลวแตกรณี เพื่อใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แตหนวยงาน
ของรฐัหรอืเจาหนาทีด่งักลาวเหน็วาเปนเรือ่งทีต่นไมตองรบัผดิ หรือตนเพยีงแตตองรบัผดิรวมเทานัน้
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ตองปฏิบัติดังนี้

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
บัญญัติวา

“ ในคดทีีผู่เสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่อง
ที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็นวา
เปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาว
มีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู เรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปน   
คูความในคดี

ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟอง 
มิใชผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิด ซ่ึงมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึง   
หกเดือน นับแตวันที่คํ าพิพากษานั้นถึงที่สุด”
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ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่อง   
ทีเ่จาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด คือ กรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาการกระทํ าละเมิดของ
เจาหนาที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ หรือการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่เปนการกระทํ า
ในการปฏบิตัิหนาที่ แตไดปฏิบัติโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและการละเมิดดังกลาว
เกิดจากความผิดหรือบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวมดวย ดังนี้ 
หนวยงานของรฐัมสิีทธขิอใหศาลทีพ่จิารณาคดนีัน้อยูเรียกเจาหนาทีเ่ขามาเปนคูความในคด ี การเรยีก
เจาหนาทีเ่ขามาเปนคูความในคดี ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไดก ําหนดหลักเกณฑไวในขอ 35 ขอ 36 และขอ 37
ดงันี ้ในกรณทีีผู่เสียหายไมใชสิทธิยื่นคํ าขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน แตไดฟอง
หนวยงานของรัฐตอศาล ผูมีอํ านาจของหนวยงานของรัฐนั้นจะตองตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา 
ถาเห็นวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่มิไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ หรือเมื่อไดฟงความเห็น
ของคณะกรรมการแลว เห็นวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่มิไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ ก็ให
เรยีกเจาหนาทีผู่นัน้เขามาเปนคูความในคด ี ถาผลการพจิารณาของผูมอํี านาจยตุเิปนทีสุ่ดวาความเสยีหาย
เกดิจากเจาหนาทีไ่ดกระท ําในการปฏบิตัหินาที ่ จะตองไมมกีารเรยีกเจาหนาทีเ่ขามาเปนคูความในคดี
แตถาผูเสียหายไดฟองเจาหนาที่ตอศาลกอนแลวหรือมีการเรียกเจาหนาที่เขามาเปนคูความในคดี
กอนแลวใหแจงผลการพจิารณาใหพนกังานอยัการเพือ่แถลงตอศาล เพือ่ใหเจาหนาที่มโีอกาสพนจาก
การเปนคูความในคดี และขอใหพนักงานอัยการชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาที่ในระหวางนั้นดวย

ในคดทีีผู่เสียหายฟองเจาหนาที ่ ถาเจาหนาทีเ่หน็วาเปนเรือ่งทีห่นวยงานของรฐั
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด คือกรณีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ เนื่องจากเห็นวาการกระทํ าละเมิด
ของเจาหนาที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ แตเจาหนาที่เห็นวาการกระทํ าละเมิดของตนเปน
การกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ หรือกรณีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ เนื่องจากเห็นวาการกระทํ า
ละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ แตเจาหนาที่เห็นวาการกระทํ าละเมิดของ
ตนเปนการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตการละเมิด  
ดังกลาวเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดํ าเนินงาน      
สวนรวมดวย ดังนี้ เจาหนาที่มีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกหนวยงานของรัฐเขามาเปน  
คูความในคดี

การขอใหศาลเรยีกเจาหนาทีห่รือหนวยงานของรฐัเขามาในคดดีงักลาวมาขางตน
กฎหมายใหสิทธเิฉพาะหนวยงานของรฐัหรือเจาหนาทีท่ีถู่กฟองเทานัน้ ทีจ่ะขอใหศาลเรยีกเจาหนาที่
หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี ซ่ึงตนเห็นวาตองเปนผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หรือตอง
เปนผูรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเขามาเปนคูความในคดี แตมิไดใหสิทธิผูเสียหายซ่ึงเปน   
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ผูฟองคดีดวย แมผูเสียหายจะอาศัยบทบัญญัติมาตรา 57 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ขอศาลเรยีกหนวยงานของรฐัหรือเจาหนาทีซ่ึ่งตนมไิดฟองใหเขามาเปนคูความในคดใีนฐานะจ ําเลยรวม
กม็ไิด เพราะหากมกีารเรยีกเขามาจะมผีลเหมอืนการฟองคดหีนวยงานของรฐัหรือเจาหนาทีท่ีถู่กเรยีก
เขามา ซ่ึงจะขัดกับบทบัญญัติมาตรา 5 และมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539

ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ แตหนวยงานของรัฐมิไดขอใหศาล
เรียกเจาหนาที่เขามาในคดี และศาลไดพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐไมตองรับผิด
เนือ่งจากการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่มิไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ มาตรา 7 วรรคสอง แหง
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539 ใหขยายอายคุวามฟองรองเจาหนาที่
ซ่ึงเปนผูที่ตองรับผิดตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวออกไปถึงหกเดือน นับแตวันที่      
ค ําพพิากษานัน้ถึงทีสุ่ด และในคดทีีผู่เสียหายฟองเจาหนาที ่ แตเจาหนาทีม่ไิดขอใหศาลเรยีกหนวยงาน
ของรฐัเขามาในคด ีและศาลไดพพิากษายกฟองเพราะเหตทุีเ่จาหนาทีไ่มตองรับผิด เนือ่งจากการกระท ํา
ละเมดิของเจาหนาทีเ่ปนการกระท ําในการปฏบิตัหินาที ่มาตรา 7 วรรคสอง ดงักลาว กใ็หขยายอายคุวาม
ฟองรองหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปนผูที่จะตองรับผิดตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวออกไป
ถึงหกเดือน นับแตวันที่คํ าพิพากษานั้นถึงที่สุดเชนกัน

2.  เจาหนาท่ีกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
การกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ นอกจากเจาหนาที่จะกระทํ าละเมิดตอเอกชนแลว

เจาหนาที่อาจกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐไดโดยอาจเปนการกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของ
รัฐทีต่นอยูในสังกัด หรือกระทํ าละเมิดตอหนวยงานอื่นของรัฐก็ได ดังนี้17

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติวา

“ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน
ของรฐัทีผู่นัน้อยูในสงักดัหรือไม ถาเปนการกระท ําในการปฏบิตัหินาที ่การเรยีกรองคาสนิไหมทดแทน
จากเจาหนาที่ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทํ าในการปฏิบัติ
หนาที ่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

                                                          
17 อํ าพน เจริญชีวินทร. เลมเดิม. หนา 103-105.
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สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมี
ก ําหนดอายคุวามสองป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน และกรณทีีห่นวยงานของรฐัเหน็วาเจาหนาทีผู่นัน้ไมตองรบัผิด แตกระทรวงการคลงั
ตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกํ าหนดอายุความหนึ่งป 
นบัแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคํ าส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง”

การกระท ําละเมิดของเจาหนาที่ตอหนวยงานของรัฐ แยกพิจารณาไดดังนี้
2.1 กรณกีระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่

เมื่อเจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐซึ่งตนอยูในสังกัด หรือตอ
หนวยงานของรฐั โดยไดกระท ําในการปฏบิตัหินาที ่ไมวาการปฏบิตัหินาทีน่ัน้จะเปนกรณทีีเ่จาหนาที่
กระท ําดวยการกระท ําทางกายภาพ การใชอํ านาจตามกฎหมาย การออกกฎ ค ําสัง่ทางปกครองหรอืคํ าสัง่
อ่ืนใด การละเลยตอหนาทีห่รือการปฏบิตัหินาทีล่าชาเกนิสมควรกต็าม การเรยีกรองคาสนิไหมทดแทน
จากเจาหนาที่เพื่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าละเมิดดังกลาว กฎหมายใหนํ าบทบัญญัติ
มาตรา 8 แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 มาใชบงัคบัโดยอนโุลม
ดังนี้

(1) เจาหนาที่กระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
ในกรณทีีเ่จาหนาทีไ่ดกระท ําละเมดิในการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท

เลินเลอ หนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ ไมอาจเรียกรอง
ใหเจาหนาที่ใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐไดเลย เชน ขณะปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
ไปสงเอกสาร ส. เจาหนาที่ของสํ านักงานศาลปกครอง ไดขับรถยนตดวยความประมาทเลินเลอ 
เปนเหตุใหรถยนตที่ ส. ขับชนสัญญาณไฟจราจรของกรุงเทพมหานครไดรับความเสียหาย และ    
รถยนตของสํ านักงานศาลปกครองที่ ส. ขับก็ไดรับความเสียหายดวย ดังนี้ทั้งกรุงเทพมหานคร     
อันเปนหนวยงานอืน่ของรฐัและส ํานกังานศาลปกครองอนัเปนหนวยงานที ่ ส. อยูในสงักดั ตางไดรับ
ความเสยีหายจากการกระท ําละเมดิของ ส. แตหนวยงานของรฐัทัง้สองแหงจะเรยีกรองคาสินไหมทดแทน
จาก ส. มไิด เพราะการกระทํ าละเมิดของ ส. เกิดในขณะปฏิบัติหนาที่ และเปนการละเมิดที่มิได  
เกดิจากการกระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
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(2) เจาหนาที่กระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง

ในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจ 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํ าละเมิดของ
เจาหนาที่มีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนได

กรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐโดยจงใจ เชน        
ป. ปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอนไมจัดให ค. ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบาน เขาอาศัยในบานพักขาราชการ 
แตไดจดัให ว. ซ่ึงมีบานพักสวนตัวและไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอาศัยในบานพักขาราชการแทน 
ค. ซ่ึงเปนการขดัตอหนงัสือเวยีนของกระทรวงการคลงัทีจ่ะตองจดัใหผูมสิีทธเิบกิคาเชาบานเขาอาศยั
ในบานพักขาราชการ เปนผลให ค. ตองเบิกคาเชาบานจากทางราชการ การกระทํ าของ ป. เปน    
การกระท ําโดยจงใจเพราะไมปฏิบัติตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง เปนเหตุใหกรมปศุสัตว
ไดรับความเสียหาย กรมปศุสัตวมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก ป.ได

สวนการกระทํ าดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายความวา 
กระท ําโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก18 หรือกระทํ าโดยไมใช
ความระมัดระวังเอาเสียเลย

การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐตามขอ (2)
ขางตน ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้

1) การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐจะตอง
ค ํานงึถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํ า และความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตอง
เรียกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนเตม็จ ํานวนของความเสยีหายกไ็ด ซ่ึงหมายความวาแมการทีเ่จาหนาที่
กระท ําละเมดิตอหนวยงานของรฐัจะเปนการกระท ําดวยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรง
กต็าม แตการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐ กฎหมายใหหนวยงานของ
รัฐค ํานงึถึงความรายแรงแหงการกระทํ าและความเปนธรรมประกอบดวย ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะไม
เรยีกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํ านวนของความเสียหายก็ได

2) ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่เกิดจากการที่เจาหนาที่กระทํ าการ
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และจากความบกพรองของ
หนวยงานของรัฐหรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวมดวยแลว หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกรองให
เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนไดก็แตเฉพาะเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทํ าของ

                                                          
18 ดู ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 61/2540.
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เจาหนาที่เทานั้น จะเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวมดวยไมได หมายความวากรณีที่เจาหนาที่
ไดกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้น การใช       
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานรัฐ นอกจากหนวยงานของรัฐจะตองคํ านึงถึง    
ความรายแรงแหงการกระทํ าและความเปนธรรมตามขอ (1) ประกอบดวยแลว หากการกระทํ า
ละเมิดของเจาหนาที่ดังกลาวเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ
การด ําเนนิงานสวนรวมดวย  หนวยงานของรัฐก็ตองหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย

3) ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่เกิดจากการที่เจาหนาที่หลายคน
รวมกนักระท ําในการปฏบิตัหินาที ่ หนวยงานของรฐัจะใชสิทธเิรยีกรองใหเจาหนาทีเ่หลานัน้รวมกนั
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนในฐานะที่เจาหนาที่เหลานั้นเปนลูกหนี้รวมของตนไมได 
คงไดแตใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่แตละคนชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทํ าของเจาหนาที่แตละคนนั้น หมายความวากรณีที่เจาหนาที่หลายคนรวมกันกระทํ าละเมิด
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเจาหนาที่หลายคนไดกระทํ าละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลออยางรายแรง โดยตางคนตางท ําละเมดิและเกดิความเสยีหายเดยีวกนั การใชสิทธเิรียกรอง
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าละเมิดดังกลาว กฎหมายมิใหหนวยงาน
ของรัฐนํ าหลักเรื่องลูกหนี้รวมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับ
เจาหนาที่เหลานั้นเพื่อใหทุกคนตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ 
หนวยงานของรฐัคงไดแตจะเรยีกรองใหเจาหนาทีแ่ตละคนรบัผิดชดใชคาสนิไหมทดแทนเฉพาะสวน
ที่แตละคนไดกระทํ าละเมิด กลาวคือ จะตองมกีารแบงสวนแหงความรับผิดใหเจาหนาที่แตละคน 
ตามทีเ่จาหนาทีไ่ดกระท ําละเมดิ ซ่ึงเมือ่มกีารแบงแลวเจาหนาทีแ่ตละคนอาจรบัผิดคนละสวนเทาๆ กนั
หรือแตกตางกันก็ได

4) สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่กรณีที่เจาหนาที่กระทํ า
ละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่หรือการกระทํ า
ละเมิดที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ มาตรา 11 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บญัญตัใิหมีอายุความสองป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึง
การละเมดิและรูตวัเจาหนาทีผู่จะพงึตองใชคาสินไหมทดแทน และในกรณทีีห่นวยงานของรฐัเหน็วา
เจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิดก็ใหสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนนั้นมีกํ าหนดอายุความหนึ่งป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคํ าส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลงัส ําหรับการตรวจสอบของกระทรวงการคลงัดงักลาว ระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 17 กํ าหนด
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ไววา ใหกระทรวงการคลงัพจิารณาใหแลวเสรจ็กอนอายคุวามสองปส้ินสดุไมนอยกวา 6 เดอืน เวนแต
ในกรณหีนวยงานของรัฐเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ
พระกฤษฎีกาหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฏหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ให
กระทรวงการคลงัพจิารณาใหแลวเสรจ็กอนอายคุวามสองปส้ินสดุไมนอยกวา 1 ป ถากระทรวงการคลงั
ไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบภายในกํ าหนด ใหผูแตงตั้งมีคํ าส่ังตามที่เห็นสมควร

อนึง่ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐและกระทรวงการคลังมีความเห็นตรงกัน
วาเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กํ าหนดอายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ดงักลาว ตองใชก ําหนดอายคุวามสองป นบัแตวนัทีห่นวยงานของรฐัรูถึงการละเมดิและรูตวัเจาหนาที่
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา 8 วรรคสอง ตอนแรก

ในเรือ่งนีเ้กีย่วกบัหนวยงานรูถึงการละเมดิและรูตวัเจาหนาทีผู่ทีจ่ะพงึตองใช
คาสินไหมทดแทน ศาลฎีกาไดมีคํ าวินิจฉัยวางหลักเกณฑไวดังนี้

ก. กรณีกรมในรัฐบาลเปนผูเสียหาย อายุความเริ่มนับตั้งแตวันที่อธิบดี 
ซ่ึงเปนผูแทนของกรมนั้นรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากรายงาน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน จะถือเอาการที่ขาราชการคนใดคนหนึ่งในกรมรู มาเปน
วนัเริม่นับอายุความมิได (คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1416/2520, 1008/2522, 1311/2522, 2003/2523)

ข. กรณีที่กรมผูเสียหายไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิด
ทางแพงในกรณีที่มีการทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการ กรรมการคนหนึ่งรายงานดวยวาจาตอ
อธิบดีวาใครจะตองรับผิดบาง เปนเพียงการแสดงความคิดเห็น มิใชปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
การปฏิบัติราชการ ยังไมถือวากรมรูตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน (คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่
3333/2545)

ค. การสอบสวนทางวนิยัเพราะเหตบุกพรองตอหนาทีร่าชการเปนคนละกรณี
กับการสอบสวนหาตัวผูรับผิดทางแพง ยังไมถือวารูตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน (คํ าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 155/2530)
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อายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่กระทํ าละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐ มีขอสังเกตดังนี้19

ก. สิทธเิรียกรองคาสนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายอนัเกดิจากการกระท ํา
ละเมิดตามมาตรา 448 วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีกํ าหนดอายุความ 1 ป 
ก ําหนดอายคุวามดังกลาวใชบังคับแกผูเสียหายทุกคนไมวาเปนเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ แตเมื่อ
มาตรา 10 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กํ าหนด
อายุความสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนไวเปนพิเศษสํ าหรับผูเสียหายที่เปนหนวยงานของรัฐ      
กต็องใชกํ าหนดอายุความนี้ จะใชอายุความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่งขางตนมิได เพราะมาตรา 3  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บญัญตัิไววา ถากฎหมายใด   
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติความรับผิดทางละเมิดดังกลาว ก็ใหใชบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ      
ดงักลาวแทน

ข. แมตามมาตรา 10 วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิ
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 จะไดบัญญัติไววา ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทํ าใน
การปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตาม

ค. ตามมาตรา 448 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และมาตรา 51 แหงประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาไดบญัญตัเิกีย่วกบัอายคุวามสทิธิเรียกรอง
คาเสียหายในมูลละเมิด ซ่ึงเปนความผิดอาญาไว แตมาตรา 10 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ   
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 บัญญัติอายุความสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนไว
โดยไมกลาวถึงความผิดอาญาเลย ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่เปนความผิดอาญาดวย เชน   
เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตเบียดบังทรัพยสินของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงอายุความฟองคดีอาญา
ยาวกวาทางแพง ดงันีจ้ะใชอายคุวามใด เนือ่งจากมาตรา 3 แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิ
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซ่ึงประกาศใชภายหลังไดบัญญัติวา กฎหมายใดซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน จึงตองกํ าหนดอายุความตามมาตรา 10 วรรคสอง  
ขางตน  โดยไมจํ าตองคํ านึงวาการกระทํ าละเมิดนั้นเปนความผิดอาญาดวยหรือไม

                                                          
19 ศักดิ์  สนองชาติ. (2540). คํ าอธิบายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการละเมิด.

หนา 148-149.
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2.2 วธีิเรียกใหเจาหนาท่ีใชคาสินไหมทดแทน
ในกรณีทีเ่จาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอหนวยงานของรัฐ

ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่อยูในสังกัดหรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยไดกระทํ าละเมิด
โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรง หนวยงานของรฐัมวีธีิเรียกใหเจาหนาทีใ่ชคาสนิไหมทดแทน
คือ

มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
บัญญัติวา

“ ฯลฯ ในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้น
ไดกระท ําละเมดิตอหนวยงานของรฐัตามมาตรา 10 ประกอบกบัมาตรา 8 ใหหนวยงานของรฐัทีเ่สียหาย
มอํี านาจออกคํ าส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชํ าระเงินดังกลวภายในเวลาที่กํ าหนด”

และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา
“ ใหคณะรฐัมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ ซ่ึงตองรับผิดตาม ฯลฯ 

มาตรา 10 สามารถผอนชํ าระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํ านึงถึงรายได ฐานะครอบครัวและ
ความรบัผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย”

ในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่อยูในสังกัดหรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยไดกระทํ าละเมิด
โดยจงใจ หรือประมาทเลนิเลออยางรายแรง อันเปนเหตใุหเจาหนาทีจ่ะตองรับผิดใชคาสนิไหมทดแทน
ใหแกหนวยงานของรัฐที่ตนไดกระทํ าละเมิด การเรียกใหเจาหนาที่ใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว  
กฎหมายก ําหนดใหหวัหนาหนวยงานของรฐันัน้  ๆมอํี านาจออกค ําสัง่เรยีกใหเจาหนาทีใ่ชคาสนิไหมทดแทน
ตามจํ านวนที่เจาหนาที่ผูนั้นจะพึงตองชดใชใหแกหนวยงานของรัฐภายในเวลาที่กํ าหนดไว ซ่ึง    
เจ าหนาที่สามารถจะผอนชํ าระเงินที่ตนจะตองใชใหแกหนวยงานของรัฐได ตามระเบียบ          
สํ านกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลักเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539
อันเปนระเบยีบทีก่ ําหนดขึน้ตามมาตรา 13 ขางตน ซ่ึงระเบยีบดงักลาวไดก ําหนดเรือ่งการผอนช ําระเงนิ
ของเจาหนาที่ไวดังนี้

ขอ 25 ในกรณีที่เจาหนาที่ตองรับผิดและขอผอนชํ าระคาสินไหมทดแทน 
ไมวาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายกํ าหนดจํ านวนเงินที่ขอผอนชํ าระนั้น
ตามความเหมาะสม โดยคํ านึงถึงรายได คาใชจายในการดํ ารงชีวิตตามฐานานุรูปของเจาหนาที่ 
ความรบัผิดชอบทีบ่คุคลนัน้มอียูตามกฎหมายหรอืศลีธรรมอนัด ีและพฤตกิารณแหงกรณปีระกอบดวย

ในการใหผอนชํ าระตองจัดใหมีผูคํ้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให
วางหลักประกันดวยก็ได
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ขอ 27 ในกรณทีีเ่จาหนาทีต่องชดใชคาสนิไหมทดแทน แมปรากฏวาเจาหนาที่
ไมสามารถชํ าระหนี้ได ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตาม  
หลักเกณฑทีก่ระทรวงการคลงัก ําหนดและตองไมด ําเนนิคดลีมละลายแกผูนัน้ แตถาการทีไ่มสามารถ
ชํ าระหนี้ไดนั้นเกิดจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของเจาหนาที่หรือเจาหนาที่กระทํ าการใดๆ   
อันเปนการประพฤตช่ัิวอยางรายแรง เพือ่ใหหนวยงานของรฐัไมไดรับช ําระหนีค้รบถวน  ใหหนวยงาน
ของรฐัที่เสียหายสงเรื่องใหพนักงานอัยการดํ าเนินคดีลมละลาย

เมื่อหนวยงานรัฐมีคํ าสั่งใหเจาหนาที่ใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงาน
ของรัฐแลว หากเจาหนาที่ผูทํ าละเมิดเห็นวาคํ าส่ังใหตนใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวไมถูกตอง 
ทั้งนี้เพราะตนไมตองชดใชเนื่องจากไดกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอหนวยงานของรัฐ    
โดยไมจงใจหรอืประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือตองชดใชแตชดใชนอยกวาจํ านวนเงินที่หัวหนา
หนวยงานไดออกคํ าส่ังใหตนชดใช  เนื่องจากวาการกระทํ าละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนนั้นเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
หรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวมดวย  เจาหนาที่อาจอุทธรณคํ าส่ังดังกลาวตามมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปยังผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณของ
หนวยงานของรัฐนั้นได เพราะคํ าส่ังใหใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวเปนคํ าส่ังทางปกครองตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเมื่อผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณคํ าวินิจฉัยอุทธรณเปน
ประการใดแลว หากเจาหนาทีผู่ท ําละเมดิยงัเหน็วาค ําวนิจิฉยัดงักลาวไมถูกตองกม็สิีทธฟิองคดตีอศาล
เพื่อขอใหเพิกถอนคํ าส่ังทางปกครองดังกลาวได โดยฟองตอศาลปกครองไมวาการกระทํ าละเมิด
ของเจาหนาที่จะเปนการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ดวยการกระทํ าทางกายภาพ ดวยการใชอํ านาจ
ตามกฎหมาย การออกกฎคํ าสั่งทางปกครองหรือคํ าสั่งอื่น การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
ก ําหนดใหตองปฏบิตัหิรือการปฏบิตัหินาทีด่งักลาวลาชาเกนิสมควร เพราะคดฟีองขอใหศาลเพกิถอน
คํ าสั่งทางปกครองดังกลาวอยูในอํ านาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติ     
จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจมีคํ าส่ังใหเจาหนาที่ ซ่ึงเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐดังกลาว เนื่องจากเจาหนาที่      
ไดกระท ําละเมดิในการปฏบิตัหินาทีด่วยการไมปฏิบตัติามระเบยีบหรือขอบงัคบัของหนวยงานของรฐั
หากเจาหนาทีผู่กระทํ าละเมิดเห็นวา คํ าส่ังใหตนใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  
ไมวาจะเปนดวยประการใดๆ เจาหนาทีจ่ะตองฟองคดตีอศาลแรงงาน เพราะเปนคดทีีสื่บเนือ่งมาจาก
ขอพพิาทเกี่ยวกับการทํ างานตามสัญญาจางแรงงาน  ซ่ึงอยูในอํ านาจของศาลแรงงาน
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2.3 กรณีกระทํ าละเมิดมิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาท่ี
ในกรณีที่การกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ตอหนวยงานของรัฐเกิดขึ้นขณะที่

เจาหนาที่มิไดกระทํ าการในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่เพื่อ
ความเสียหายที่เจาหนาที่ไดกอข้ึนดังกลาว กฎหมายใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย กลาวคือ เจาหนาที่ตองรับผิดตอหนวยงานของรัฐดังเชนที่เอกชนกระทํ าละเมิดตอ
หนวยงานของรัฐ ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังนี้

(1) เจาหนาที่คนเดียวกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
คดทีีเ่จาหนาทีค่นเดยีวกระท ําละเมดิตอหนวยงานของรฐั หนวยงานของรฐั

มสิีทธิเรียกรองใหเจาหนาทีผู่นัน้ใชคาสนิไหมทดแทนเตม็ตามจ ํานวนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เจาหนาที่
ไมไดรับสิทธิตามมาตรา 8 วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539

(2) เจาหนาที่หลายคนรวมกันกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
กรณทีีเ่จาหนาทีห่ลายคนรวมกนักระท ําละเมดิตอหนวยงานของรฐั เจาหนาที่

เหลานั้นจะตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นใหแกหนวยงานของรัฐ 
การทีต่องรวมกันรับผิดดังกลาวใชในกรณีที่เจาหนาที่หลายคนรวมกันกระทํ าละเมิด แตไมสามารถ
สืบรูตวัไดแนวาเจาหนาทีค่นไหนเปนผูกอใหเกดิความเสยีหายนัน้ดวย สํ าหรับผูยยุงสงเสรมิชวยเหลือ
ในการกระทํ าละเมิด กฎหมายใหถือวาเปนผูรวมกระทํ าละเมิดดวย20 ดังนั้นหนวยงานของรัฐมี  
สิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่เหลานั้นรวมกันรับชดใชคาสินไหมทดแทนอยางเปนลูกหนี้รวมได    
โดยหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน    
ใหแกตนโดยสิ้นเชิงหรือแตโดยสวนก็ไดตามแตละเลือก แตเจาหนาที่เหลานั้นยังคงตองรับผิด     
อยูทกุคนจนกวาหนวยงานของรัฐจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนจนเสร็จสิ้น21

เมือ่หนวยงานของรฐัมสิีทธเิรียกใหเจาหนาทีใ่ชคาสนิไหมทดแทนดงักลาว
หากเจาหนาที่ไมยอมใชคาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐจะออกคํ าส่ังตามมาตรา 12 แหง    
พระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 เรียกใหเจาหนาทีใ่ชคาสนิไหมทดแทน
ภายในเวลาที่กํ าหนดไมได เพราะหนวยงานของรัฐจะมีอํ านาจตามบทบัญญัติมาตราดังกลาว  
เฉพาะกรณทีีเ่จาหนาที่ไดกระทํ าละเมิดตอเพราะหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่เทานั้น ดังนั้น
ในกรณีนี้ซ่ึงเปนกรณีที่เจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐมิใชการกระทํ าในการปฏิบัติ

                                                          
20 ดู ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 432.
21 ดู ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 291.
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หนาที ่ หนวยงานของรฐัจงึไดแตจะฟองคดตีอศาลโดยฟองตอศาลยตุธิรรมเทานัน้ เพราะคดดีงักลาว
ไมอยูในอ ํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542

2.2  แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครองไทย

แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองไทย จะแบงการศึกษาเปน 6 ตอน คือ
ความเปนมาและเหตุผลเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง 
และมาตรการบงัคบัทางปกครอง หลักเกณฑการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองในกรณปีกต ิหลักเกณฑ
การใชมาตรการบงัคบัทางปกครองในทนัทกีรณพีเิศษ และมาตรการเฉพาะในการบงัคบัทางปกครอง
และมาตรการทางปกครองกับหลักความไดสัดสวน

2.2.1  ความเปนมาและเหตุผลเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
ในการอยูรวมกนัของมนษุย  ซ่ึงเปนสงัคมมนษุยไดสรางกฎเกณฑ หรือวางกฎเกณฑ

ทางกฎหมายขึน้มา เพือ่ใชกบัสมาชกิดวยกนัในแตละสงัคม การทีจ่ะท ําใหสังคมมคีวามสงบเรยีบรอย
กอใหเกดิความสงบสุข กฎหมายจึงเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง  และมีความจํ าเปน
ทีจ่ะสรางกฎหมายขึ้นใหมีความสอดคลองกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อที่จะ
ทํ าใหกฎหมายนั้นสามารถนํ าไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่กฎหมายจะถูกนํ ามาบังคับใช     
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นไมใชอยูที่ฝายใดฝายหนึ่งระหวางผูมีหนาที่บังคับใชกับผูถูกบังคับใช 
ในทางตรงกันขามตองเกิดจากผูมีหนาที่บังคับใชตองเกิดความรูสึกรวมกันทั้งสองฝายและยอมรับ
ในวตัถุประสงคและเหตุผลการบังคับใชกฎหมายฉบับนั้น22

ในหลายประเทศจึงจัดใหมีองคกรพิจารณาอุทธรณอยูในฝายปกครอง โดยให
องคกรประเภทนี้มีลักษณะการดํ าเนินการโดยวิธีเหมือนศาล เพื่อใหเกิดความเปนธรรมขั้นหนึ่ง 
กอนอทุธรณไปยังศาลที่มีเขตอํ านาจ องคกรประเภทนี้จึงเรียกวา “คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท”  
ซ่ึงถือวาเปนการใชอํ านาจตุลาการเชนเดียวกับศาล แตคํ าวินิจฉัยจะยังมีการอุทธรณไปยังระบบศาล

                                                          
22 สนั่น สุขสวาง. มาตรการบังคับทางปกครองในการควบคุมปองกันปญหาสิ่งแวดลอมจากโรงงาน.

หนา 8.
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อีกชัน้หนึง่ เพือ่ประกนัสทิธกิารไดตรวจสอบโดยศาล คณะกรรมการวนิจิฉยัขอพพิาทเหลานี้ จงึมสีภาพ
เหมอืนศาลปกครองชั้นหนึ่ง ในเฉพาะเรื่องที่กฎหมายกํ าหนด23

ในการปกครองจะไดรับมอบอํ านาจในการใชบังคับกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนมหาชนและประโยชนเอกชน ดังนั้นในการใชอํ านาจใดๆ ตอเอกชน รัฐบาลตองมี
กฎหมายเปนฐานใหใชอํ านาจนั้นได และจะตองใชอํ านาจใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย  
การใดทีท่ ําไปไมถูกตองตามกฎหมาย จะตองถูกเปลีย่นแปลงเพือ่ใหการเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือกอใหเกดิความรบัผดิเพือ่เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอเอกชน ซ่ึงในการนีจ้ะตองอยูในบงัคบั
การตรวจสอบทางกฎหมาย และการตรวจสอบทางการเมืองตามลักษณะที่เหมาะสม24

การคุมครองสทิธเิสรภีาพของเอกชน การพทิกัษสิทธเิสรภีาพพืน้ฐานของเอกชน
เปนเปาหมายในการปกครองเปนประชารัฐ การใชอํ านาจนิติบัญญัติ การใชอํ านาจบริหาร การใช
อํ านาจตลุาการ ลวนแตมคีวามมุงหมายเพือ่พทิกัษสิทธเิสรภีาพของประชาชนทัง้นัน้ การทีก่ลาวกันวา
ศาลเปนที่พึ่งสดุทาย (last resort)  ของประชาชน  หมายความวา ศาลเปนองคกรสุดทายที่ประชาชน
มีโอกาสในการเขาไปตัดสินปญหานี้ตามลํ าดับของการใชอํ านาจ แตมิใชศาลเปนองคกรเดียว         
ทีพ่ทิกัษสิทธิเสรีภาพของประชาชน  อนึ่ง ตามความเปนจริงในการใชอํ านาจนิติบัญญัติ และอํ านาจ
บริหารนัน้ ทัง้สมาชกิรัฐสภาและรฐัตางค ํานงึถึงอยางมากในการคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
มากอนแลว และปญหาสวนใหญกไ็ดขจดัไปแลวตัง้แตขณะนัน้ (ถาเปนรัฐสภาทีด่)ี เพราะปญหายุงยาก
ทีไ่มเหน็ตรงกัน หรือปญหาดื้อร้ันโดยความดื้อร้ันในอคติตางๆ เทานั้น ทํ าใหจํ าตองมีคดีขั้นศาล

โดยสรปุทกุองคกรทีด่ขีองรฐัตางมหีนาทีต่องคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
ซ่ึงสิทธเิสรภีาพของประชาชนตองไมถูกลิดรอนโดยไมมเีหตผุลอันสมควร หรือโดยไมมกีารเยยีวยา
อยางเปนธรรม แตเทียบบทบาทและชวงเวลาในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของผูใช
อํ านาจนติบิญัญัติ อํ านาจบริหาร และอํ านาจตุลาการ จะแตกตางกันเทานั้น มิใชวาองคกรใดจะมี
ความดเีหนือองคกรอ่ืนเพียงองคกรเดียว  จากวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของเอกชน
ท ําใหมหีลักกฎหมายตามมาอีก คือ หลักในการเสมอกันในกฎหมาย (equality before the law)   
หลักสดัสวนของการใชอํ านาจ (proportionally) หลักการไมใชกฎหมายยอนหลังใหเปนโทษแกบคุคล
(retroacivily) ซ่ึงหลักการคุมครองเสรีภาพของประชาชนยอมขยายไปตามขอบเขตที่เหมาะสมของ
สังคมในแตละกาลสมัย25

                                                          
23 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 45-46.
24 แหลงเดิม. หนา 28-29.
25 แหลงเดิม. หนา 45-46.
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การที่ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเปนฐานในการผลัดดันใหเกิดการทํ าคํ าส่ัง   
ทางปกครองเชนนี ้จงึมกีารเรยีกขอเทจ็จรงิและขอกฎหมายทีเ่หน็ไดตามความเปนจรงิ (ภาวะวสัิย) นี้วา 
motif สวนเปาหมายของคํ าส่ังทางปกครองก็คือวัตถุประสงคของนิติกรรม (l’objet) อยางไรก็ตาม
ในทางความเปนจริงบางครั้งอาจมีเหตุผลในทางจิตใจ (le mobile) ทีบ่คุคลภายนอกจะมองไมเห็น
เปนตวัชักจงูใจที่แทจริงใหเกิดการทํ าคํ าส่ังทางปกครองนั้นก็ได  เหตุในการตองวิสัยอันนี้คือมูลเหตุ
จูงใจ (le but) ในทางหลกันิติกรรมจึงตองเอามูลเหตุจูงใจมาพิจารณาดวย เพราะเปนสิ่งผลักดันตาม
ความเปนจริงใหเกิดคํ าส่ังทางปกครอง โดยถามูลเหตุจูงใจเปนเรื่องถูกตองก็ไมมีปญหา แตหากเปน
เรือ่งทีน่อกเหนือเจตนารมณของกฎหมายก็จะทํ าใหคํ าส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย26

อํ านาจการใชดุลยพินิจเจาหนาที่ (ฝายปกครอง) จะมีอยูในทุกขั้นตอนของ     
การพิจารณาและมีการออกคํ าสั่ง ทั้งในการวิเคราะห กระทํ า และในการตัดสินใจ ซ่ึงเจาหนาที่    
อาจเลือกกระทํ าหรือไมกระทํ าก็ได หรืออาจเลือกผลอยางหนึ่งอยางใดในกรณีที่มีหลายทางเลือก   
ก็ได27 นอกจากนั้นอํ านาจการใชดุลยพินิจอาจแสดงออกในแงที่วาจะมีคํ าส่ังทางปกครองอยางไร  
จะเลือกวิธีการใดใหสํ าเร็จตามเปาหมาย และจะเลือกกระทํ าการเมื่อใด28 ซ่ึงทุกขั้นตอนเหลานี้  
ฝายปกครองมอํี านาจใชดลุยพนิจิทัง้หมดเทาทีไ่มมกีฎหมายก ําหนดไว ซ่ึงอาจจะเปนทัง้โดยขอผูกมดั
ในกฏหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายอื่นที่เปนฐานของคํ าสั่งทางปกครอง  
โดยเปนขั้นตอนตั้งแตกอนพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและปรับขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
และการเลือกขอยุติที่จะนํ าไปสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม การใชดุลยพินิจก็มีหลักกฎหมายควบคุม  
อยูเสมอ อันเปนหลักกฎหมายปกครองทั่วไปไมวาจะเปนหลักความเสมอภาค หลักสมควรแกเหตุ 
หลักความไมแนนอนในกฎหมาย มิใชวาเจาหนาที่จะใชดุลยพินิจไดตามอํ าเภอใจ29

สํ าหรับปญหาสํ าคัญที่ผิดหลักกฎหมาย ซ่ึงดุลยพินิจในการเลือกนี้จะสัมพันธ
ระหวางการไดขอยตุใินทางขอเทจ็จรงิ และขอกฎหมายกบัการเลอืกวตัถุประสงคของค ําสัง่ทางปกครอง
การควบคมุในแงตางๆ เชน หลักความสมควรแกเหต ุ จงึสมควรเปนปญหาขอกฎหมายทีแ่ยกออกไป
จากการควบคุมขอเท็จจริง  แตเปนการควบคุมทางกฎหมายในการเลือกผลยุติเชนนั้นโดยตรง30

                                                          
26 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. เลมเดิม. หนา 201.
27 Guy Braibant. Le droit administratif francais 229-231 ( 2 e’ditor 1998)
28 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. เลมเดิม. หนา 226.
29 แหลงเดิม. หนา 203.
30 แหลงเดิม. หนา 204.
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เมื่อฝายปกครองมีคํ าส่ังทางปกครอง และมีการไมปฏิบัติตามคํ าส่ังที่ถูกตองของ
ฝายปกครอง ฝายปกครองจึงตองมีมาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อใหคํ าส่ังทางปกครองบรรลุ
วัตถุประสงค และมีผลบังคับใชจริง

มาตรการบังคับทางปกครอง หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่รัฐสภาใหแก    
ฝายปกครอง เพื่อเปนการนํ าไปสูความสํ าเร็จในการบังคับใชกฎหมายใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กฎหมาย เปนผลใหฝายปกครองมีอํ านาจบังคับเอกชนที่ไมปฏิบัติตามคํ าส่ังที่ชอบดวยกฎหมายของ
ฝายปกครองไดทันทีโดยไมตองใหศาลมีคํ าสั่งอนุญาตหรือมีคํ าพิพากษากอน แตทั้งนี้ในการใช
มาตรการบังคับทางปกครองนั้น  นอกจากคํ าส่ังของฝายปกครองที่ใชบังคับกับเอกชนตองเปนคํ าส่ัง
ทีช่อบดวยกฎหมาย กลาวคือ จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุผล หรือเพื่อ
ใหสํ าเร็จ ซ่ึงความจํ าเปนเรงดวนในการจัดทํ าบริการสาธารณะแลว ฝายปกครองยังจะตองใช    
มาตรการบังคับทางปกครองนั้นๆ แกเอกชนภายในกรอบหรือวัตถุประสงคที่กฎหมายบัญญัติไว  
ทกุประการ ทัง้ในรปูแบบ วธีิการและขัน้ตอนทีจ่ ําเปนตองกระท ําในการบงัคบัใชมาตรการนัน้ดวย 31

มาตรการบงัคบัทางปกครองเปนอกีแนวทางหนึง่ทีก่ ําหนดพฤตกิรรมในการด ํารง
อยูรวมกันระหวางรัฐกับเอกชน โดยรัฐเปนผูมีอํ านาจเหนือเอกชนทั้งในการบัญญัติกฎหมายและ
การบงัคบัใชกฎหมาย เอกชนผูฝาฝนกฎหมายหรอืไมปฏิบตัติามกฎ ขอบงัคบัหรือคํ าสัง่ของฝายปกครอง
จะตองถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามหรือถูกหามมิใหกระทํ าการใดๆ ที่กฎหมายมีบทบัญญัติหามไว  
ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจจะตองรับโทษทางอาญา หรือตองถูกบังคับทางปกครองตามกระบวนการ 
วธีิการ และขัน้ตอนทีก่ฎหมายบญัญตั ิ ในบางกรณกีารบงัคบัดวยกระบวนการอาจกอใหเกดิความลาชา
ไมทันแกความจํ าเปนและอาจกอผลเสียแกประโยชนมหาชน รัฐสภาจึงกํ าหนดใหฝายปกครอง      
มหีนาทีบ่งัคับใชกฎหมายนั้น เพราะเปนผูที่อยูใกลปญหามากที่สุดจึงมีความรูความเขาใจในปญหา
ทีเ่กิดขึ้นเปนอยางดี32

เนื่องจากฝายปกครองมีอํ านาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดทํ าบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของมหาชน ในการนี้ฝายปกครองจํ าเปนตองจัดระเบียบวิธีการดํ าเนินงานบริการ
สาธารณะ เพื่อใหการบริการสาธารณะดํ าเนินไปไดอยางตอเนื่องทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน  
จึงเปนเหตุผลสํ าคัญอยางหนึ่งที่ทํ าใหฝายปกครองมีอํ านาจออกคํ าส่ังฝายเดียวรวมถึงมีอํ านาจที่จะ
บงัคบัการใหเปนไปตามคํ าส่ังที่ออกมานั้นไดโดยลํ าพัง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย คือ
ใหมีการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง จึงจํ าเปนตองมีการบัญญัติใหอํ านาจ     

                                                          
31 มนตรี ชนกนํ าชัย. (2540). มาตรการบังคับของฝายปกครองในระบบกฎหมายไทย. หนา 25-26.
32 แหลงเดิม. หนา 44.
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ฝายปกครองสามารถออกกฎหมายลํ าดับรองกํ าหนดรายละเอียดทางเทคนิคตามกฎหมายแมบท  
และบังคับการไดเองตามความจํ าเปนเรงดวน

กลาวโดยสรุป มาตรการบังคับทางปกครองเปนวิธีการที่เจาหนาที่ฝายปกครอง
สามารถออกคํ าส่ังทางปกครองไดโดยลํ าพัง เพื่อส่ังการใหผูรับคํ าสั่งทางปกครองกระทํ าการหรือ
งดเวนกระทํ าการ โดยตองปฏิบัติตามรูปแบบ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย      
ในกรณเีดยีวกนันี ้หากผูทีต่องปฏบิตัติามค ําสัง่ทางปกครองนัน้เหน็วา เจาหนาทีฝ่ายปกครองกระท ําไป
โดยไมมีอํ านาจตามกฎหมายที่จะทํ าไดก็สามารถฟองรองเปนคดีตอศาลใหศาลเพิกถอนคํ าส่ัง     
ทางปกครองที่เห็นวามิชอบนั้นได  หรือหากไดรับความเสียหายจากการที่ฝายปกครองใชกํ าลังเขา
บงัคบักส็ามารถจะเรียกคาเสียหาย ทดแทนที่เกิดจากการนั้นไดดวยเชนกัน

2.2.2  ประเภทของคํ าสั่งทางปกครองและขอบขายการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ค ําสัง่ทางปกครอง หมายความถงึ การใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาทีท่ีม่ผีล

เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในวันที่จะกอเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี    
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน 
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต      
ไมหมายความรวมถึงการออกกฎ33  แบงไดเปน 2 ประเภท

(1) ค ําส่ังทางปกครองอาจแบงไดเปนสองประเภท คือ
1) ค ําส่ังทางปกครองทีไ่มตองมกีารบงัคบัการตามค ําสัง่ทางปกครอง ไดแก

นติกิรรมทางปกครองที่ใหสิทธิประโยชนแกผูรับนิติกรรมทางปกครอง ใบอนุญาต หนังสืออนุมัติ
ตางๆ หรือนิติกรรมทางปกครองที่รับรองสิทธิของผูรับนิติกรรมทางปกครอง ใบรับรองนิติบุคคล 
สูตบิตัร มรณบัตร เปนตน นิติกรรมทางปกครองประเภทแรกนี้จะมีผลบังคับตามเจตนารมณของ
การออกนิติกรรมทางปกครองในทันที

2) ค ําสัง่ทางปกครองประเภททีต่องมกีารบงัคบัการใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของการออกคํ าสั่งทางปกครองนั้น ในกรณีที่ผู รับคํ าสั่งทางปกครองฝาฝนไมยอมปฏิบัติตาม        
ขอกํ าหนดตางๆ ในคํ าสั่งทางปกครอง ไดแก คํ าสั่งทางปกครองในรูปของคํ าสั่งตางๆ อาจเปน     
ขอเสนอใหกระทํ าการหรือขอหามมิใหกระทํ าการก็ได หรือหนังสือเรียกใหชํ าระเงินคาภาษีอากร 
คาธรรมเนยีมตางๆ เปนตน การบงัคบัการตามค ําสัง่ทางปกครองเปนอ ํานาจของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
ทีจ่ะด ําเนนิการบงัคบัการไดเองโดยมติองฟองรองเปนคดตีอศาล ซ่ึงตางกบัการบงัคบัคดใีนทางแพง

                                                          
33 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, มาตรา 5.

DPU



43

ทีจ่ะตองอาศยัคํ าพพิากษาของศาล อยางไรกต็าม การบงัคบัการตามค ําสัง่ทางปกครองเปนการกระท ํา
ของฝายปกครองที่กาวเขาไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน ดังนั้น   
เจาหนาทีฝ่ายปกครองจะกระท ําการเชนวานีไ้ด กต็อเมือ่กฎหมายใหอํ านาจแกเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
อยางชดัแจง กํ าหนดขั้นตอนตางๆ ของการบังคับการ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักความสมควร
แกเหตใุนการกระทํ าทางปกครองนั่นเอง ในทางวิชาการจะแยกคํ าส่ังทางปกครองประเภทที่จะตอง
มีการบังคับการใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกคํ าสั่งทางปกครองไวตามลักษณะของ       
การบังคับ ดังนี้

ก . คํ าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการเรียกใหผู  รับคํ าสั่งทาง       
ปกครองชํ าระเงินไมวาจะเปนเงินภาษีอากร หรือเงินคาบริการตางๆ หรือเงินสมทบที่กฎหมาย
ก ําหนดไว

 - เงนิภาษอีากรซึง่ผูเสียภาษจีะตองเสยีหรือน ําสงตอกรมสรรพากร
เมื่อถึงกํ าหนดชํ าระแลว ถามิไดเสียหรือนํ าสงใหถือเปนภาษีอากรคาง การบังคับการเพื่อใหไดรับ
ชํ าระภาษีอากรคาง อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายมีอํ านาจสั่งยึดหรือ
อายดั และขายทอดตลาดทรพัยสินของผูตองรับผิดเสยีภาษอีากร หรือน ําสงภาษอีากรไดทัว่ราชอาณาจกัร
โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง อํ านาจดังกลาวนี้อธิบดีจะมอบหมายใหรองอธิบดีหรือ
สรรพากรเขตก็ได ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอํ าเภอ    
มีอํ านาจเชนเดียวกับอธิบดีภายในเขตทองที่จังหวัดหรืออํ าเภอนั้น แตสํ าหรับนายอํ าเภอนั้นจะสั่ง
ขายทอดตลาดไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด ตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร

- เงินคาบริการตางๆ ตัวอยางเชน เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกํ าเนิดมลพิษ ซ่ึงยังมิไดทํ าการกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบํ าบัดนํ้ าเสียหรือระบบกํ าจัด
ของเสยีตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกํ าหนด หรือไมประสงคที่จะทํ าการกอสราง หรือจัดใหมี
ระบบบํ าบัดนํ้ าเสียหรือกํ าจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกํ าหนดดังกลาว มีหนาที่   
ตองจัดสงนํ้ าเสียหรือของเสียที่เกิดจากการดํ าเนินกิจการของตนไปทํ าการบํ าบัดหรือกํ าจัดโดย
ระบบบํ าบัดนํ้ าเสียรวม หรือระบบกํ าจัดของเสียรวมที่อยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่
นั้น และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ   
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2534 แตกฎหมายดังกลาวไมไดกํ าหนดใหอํ านาจเจาหนาที่ฝายปกครอง
ในการบังคับการทางปกครองดวยการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูฝาฝนไมยอม
ชํ าระคาบริการ
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- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนซึ่งนายจางไมจายภายในกํ าหนด
เวลาหรือจายไมครบ อธิบดีกรมคุมครองแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอํ านาจออกคํ าสั่งเปน
หนงัสอืใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูไมจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม ตามขอ 10 
แหงประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 ลงวนัที ่16 มนีาคม 2514 ตอมาไดยกเลกิและน ําไปปฏบิตัใิหม
เปนมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยใหเลขาธิการสํ านักงานประกันสังคม
มอํี านาจออกคํ าส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง ซ่ึงไมนํ าสง
เงนิสมทบหรือเงินเพิ่มหรือนํ าสงไมครบจํ านวน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก็ไดนํ า
หลักการดังกลาวมาใช กลาวคือ ในกรณีที่นายจางไมนํ าสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวน
ของผูประกันตน หรือสงไมครบจํ านวน เลขาธิการสํ านักงานประกันสังคมมีอํ านาจออกคํ าส่ังเปน
หนังสือใหยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางเชนวานั้นไดตามมาตรา 50 แหง     
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ข. มาตรการบงัคบัทางปกครองของค ําสัง่ทางปกครองทีเ่กีย่วกบัการให
ชํ าระเงิน

- การเรียกเงินเพิ่ม เปนมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่ง 
เมื่อผูรับคํ าส่ังทางปกครองฝาฝนไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง เปนการบีบบังคับใหรีบปฏิบัติตามคํ าสั่ง     
ทางปกครองโดยเรว็ ซ่ึงแตกตางจากคาปรบัทางปกครองทีเ่ปนการลงโทษในการกระท ําทีผิ่ดกฎหมาย
ปกครอง แตยังไมรายแรงถึงขั้นอาชญากรรม หรือความผิดอาญา มาตรการเรียกเงินเพิ่ม  ไดนํ ามาใช
ในกฎหมายปกครองของไทยอยูพอสมควร สวนมากจะนํ ามาใชกับคํ าส่ังทางปกครองที่ใหชํ าระเงิน
ภาษอีากร คาบรกิารตางๆ หรือเงนิสมทบทีก่ฎหมายก ําหนดไว ตวัอยางเชน บริษทัทีไ่ดรับใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตไมนํ าเงินที่ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 
หรือทายาทของผูเอาประกันมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย แตมิไดเรียกรองจากบริษัท      
จนลวงพนอายุความแลว สงเขากองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตภายในหนึ่งเดือน นับแต  
วนัทีค่รบจ ํานวนตามทีจ่ะตองจาย จะตองเสยีเงนิเพิม่อกีรอยละสามตอเดอืนของเงนิสมทบทีต่องจาย
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2535 ผูประกอบกิจการโรงงานทีม่ไิดเสีย        
คาธรรมเนยีมตามอตัราทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวงตลอดเวลาทีย่งัประกอบกจิการภายในเวลาทีก่ ําหนด
จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2534

อนึง่ หนีเ้งนิตามกฎหมายหรอืตามทีก่ ําหนดไวในค ําสัง่ทางปกครอง
ในบางกรณกีฎหมายจะกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยไวดวย ดอกเบี้ยที่กฎหมายกํ าหนดไวนั้นมใิชมาตรการ
บังคับเพื่อใหปฏิบัติตามคํ าสั่งทางปกครอง เพราะหนี้เงินโดยสภาพจะตองมีดอกเบี้ยเสมอ ดังนั้น 
ดอกเบีย้จึงมิใชมาตรการในการเรียกเงินเพิ่มแตอยางใด
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- เบี้ยปรับและคาปรับ เปนมาตรการบังคับทางปกครองทํ านอง
เดยีวกบัเงนิเพิม่ แตก ําหนดจ ํานวนที่สูงกวาและปรับเพียงครั้งคราวเดียว ตัวอยางเชน ในการประเมิน
ภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินในบางกรณี หากผูตองเสียภาษีไมปฏิบัติตาม อาจจะตองเสีย   
เบีย้ปรับหนึ่งเทาหรือสองเทาของจํ านวนภาษีที่ตองชํ าระตามมาตรา 22 และมาตรา 26 แหงประมวล
รัษฎากร เบี้ยปรับนี้ศาลฎีกาไดนํ าหลักกฎหมายแพงมาใชโดยวินิจฉัยวาศาลมีอํ านาจลดจํ านวน   
เบี้ยปรับนี้ได (คํ าพิพากษาฎีกาที่ 288/2508) การที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษ  
หลีกเลี่ยงไมจัดสงนํ้ าเสียหรือของเสียไปทํ าการบํ าบัดโดยระบบบํ าบัดนํ้ าเสียรวมหรือระบบกํ าจัด
ของเสียรวมของทางราชการ และลักลอบปลอยนํ ้าเสยีหรือของเสยีนัน้ออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขต
ทีต่ัง้แหลงก ําเนิดมลพษิทีต่นเปนเจาของหรอืผูครอบครอง หรือจดัสงนํ ้าเสยีหรือของเสยีไปท ําการบ ําบดั
โดยระบบบํ าบัดนํ้ าเสียรวมหรือระบบกํ าจัดของเสียรวมของทางราชการ แตไมยอมชํ าระคาบริการ
ที่กํ าหนดโดยไมมสิีทธไิดรับยกเวน จะตองเสยีคาปรบัสีเ่ทาของอตัราคาบรกิารตามมาตรา 90 แหง     
พระราชบญัญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

- วิธีการในการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูที่มี
หนาที่จะตองชํ าระเงินดังกลาวนั้น ก็ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพงโดยอนโุลม แตสํ าหรับกรณีเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนั้น วิธีการอายัด
ใหปฏิบัติตามระเบยีบทีอ่ธิบดกีรมสรรพากรก ําหนด โดยอนมุตัรัิฐมนตรตีามมาตรา 12 วรรคสีแ่หง
ประมวลรษัฎากร มาตรา 40 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ขอ 10 วรรค
สองแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และมาตรา 47 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ. 2537

ขั้นตอนของการเตือนใหทราบลวงหนานี้ก็เพิ่งจะเริ่มปรากฏใน   
กฎหมายไทย เชน พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 47 วรรคสอง กํ าหนดวาการมี     
ค ําส่ังใหยดึหรอือายดัทรพัยสิน จะกระท ําไดตอเมือ่ไดสงค ําเตอืนเปนหนงัสอืใหนายจางน ําเงนิสมทบ
หรือเงินเพิ่มทีค่างมาจายภายในเวลาทีก่ ําหนด แตตองไมนอยกวาสามสบิวนันบัแตวนัทีน่ายจางไดรับ
หนงัสอืนัน้ และนายจางไมจายภายในเวลาที่กํ าหนด

อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ฝายปกครองของไทยก็แทบจะไมไดนํ า
มาตรการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัยสินตามทีก่ฎหมายใหอํ านาจมาใช เพราะเปนงานทียุ่งยาก
พอสมควร เจาหนาทีฝ่ายปกครองเองกไ็มมปีระสบการณ และอาจไมคุมคากบัเวลาตลอดจนคาใชจาย
ทีจ่ะตองไปเพราะอาจมีขั้นตอนของการรองขัดทรัพยในชั้นนี้ไดอีก
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ค. ค ําส่ังทางปกครองทีม่ลัีกษณะเปนการก ําหนดใหผูรับค ําสัง่ทางปกครอง
กระท ําการยอมรับภาระบางอยาง หรือละเวนกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใด โดยทั่วไปแลวเจาหนาที่
ฝายปกครองจะออกคํ าส่ังทางปกครองในรูปของคํ าส่ัง เชน คํ าส่ังใหร้ือถอนอาคารที่สรางโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย หรือคํ าสั่งใหระงับการกอสรางอาคารที่ผิดกฎหมายตลอดจนคํ าส่ังหามมิใหบุคคลใด
ใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํ าดังกลาว ตามมาตรา 40 แหง      
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

- คํ าสั่งของเจาพนักงานผูตรวจเทป หรือวัสดุโทรทัศนที่ส่ังให   
ผูยื่นคํ าขอใหตรวจพิจารณานั้นทํ าการลบหรือตัดตอนเทปหรือวัสดุโทรทัศนตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530

- ค ําส่ังของพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญตัโิรงงานทีส่ั่งให
ผูประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอน   
แกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงาน หรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงานระงับการกระทํ าที่ฝาฝนหรือ
แกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวตามมาตรา 37 
แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

- ค ําส่ังของผูอํ านวยการทางหลวง หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํ านวยการทางหลวงที่ส่ังใหผูที่สรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขทีก่ ําหนด ท ําการรือ้ถอน หรือท ําลายภายในก ําหนดเวลาอนัสมควร ตามมาตรา 37 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

3) ในกรณีที่ผู  รับคํ าสั่งทางปกครองดังกลาวไมปฏิบัติตามคํ าส่ังของ       
เจาหนาที่ฝายปกครอง เจาหนาที่ฝายปกครองมีมาตรการบังคับตางๆ ดังตอไปนี้

(1) การใหบุคคลภายนอกเปนผูกระทํ าการแทน หรือเจาพนักงาน
กระทํ าการแทน โดยผูรับคํ าสั่งทางปกครองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายตางๆ กฎหมายปกครอง
เยอรมันเรียกวิธีการนี้วา Ersatzvornahme ตวัอยางเชน ผูที่กอสรางอาคารที่ผิดกฎหมายไดรับคํ าส่ัง
ใหร้ือถอนอาคารที่ผิดกฎหมายดังกลาวแลว แตไมมีการรื้อถอนอาคารตามคํ าส่ังของเจาพนักงาน
ทองถ่ินเจาพนักงานทองถ่ินอาจจัดใหมีกรรื้อถอนอาคารดังกลาวไดโดยอาจใหบุคคลภายนอก
ด ําเนนิการแทน และเจาของหรือผูควบคุมอาคารจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้นตามมาตรา 43 
แหงพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 หรือในกรณทีีผู่ประกอบกจิการ
โรงงานไมปฏิบตัติามค ําส่ังของพนกังานเจาหนาทีต่ามทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน ถามเีหตทุีท่างราชการ
สมควรเขาไปดํ าเนินการแทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มอบหมายมีอํ านาจสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใดๆ เขาจัดการแกไขเพื่อ

DPU



47

ใหเปนไปตามคํ าส่ังนั้นได โดยผูประกอบกิจการโรงงานตองเปนผูเสียคาใชจายในการเขาจัดการ
นั้นตามจํ านวนที่จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของเงินจํ านวนดังกลาว ตาม
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือในกรณีที่ผูสรางทางถนนหรือส่ิงอ่ืนใดโดย
ผิดกฎหมาย ไดรับค ําสัง่ของผูอํ านวยการทางหลวงหรอืผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํ านวยการทางหลวง
ใหทํ าการรื้อถอน หรือทํ าลายภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไว แตเพิกเฉยไมปฏิบัติตามผูอํ านวยการ
ทางหลวง หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํ านวยการทางหลวงมีอํ านาจดํ าเนินการใหบุคคลอื่นทํ า
การรือ้ถอนหรือท ําลายโดยผูนัน้จะตองเปนผูเสียคาใชจายตามมาตรา 37 มาตรา 57 แหงพระราชบญัญตัิ
ทางหลวง พ.ศ. 2535

(2) การปรับ เปนมาตรการบังคับทางปกครองที่นํ ามาใชกับคํ าสั่ง    
ทางปกครองที่ไมเกี่ยวกับการใหชํ าระเงิน แตผูรับคํ าส่ังทางปกครองจะตองกระทํ าการอยางหนึ่ง
อยางใด โดยตนเองหรือละเวนกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใด หรือจะตองสงมอบทรัพยสินใหกับ   
เจาหนาที่ฝายปกครอง ซ่ึงเจาหนาที่ฝายปกครองไมอาจใหผูอ่ืนกระทํ าการแทนไดก็ดี หรือไมอยูใน
วิสัยที่จะใหผูอ่ืนกระทํ าการแทนก็ตาม ตัวอยางเชน การที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิด   
มลพิษ ซ่ึงมีระบบบํ าบัดนํ้ าเสียหรือระบบกํ าจัดของเสียลักลอบปลอยทิ้งนํ้ าเสียหรือของเสียลงสู
ระบบบํ าบัดนํ้ าเสียรวมหรือระบบกํ าจัดของเสียรวมของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวันใน
อัตราสี่เทาของจํ านวนเงินคาใชจายประจํ าวันสํ าหรับการเปดเดินเครื่องทํ างานระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย
หรือระบบก ําจดัของเสยีของตนตลอดเวลาทีด่ ําเนนิการเชนวานัน้ตามมาตรา 91 แหงพระราชบญัญตัิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

  (3) เจาหนาที่ฝายปกครองใชกํ าลังทางกายภาพเขาปฏิบัติการดวย      
ตนเอง เมื่อการใชมาตรการบังคับทางการปกครองในสองอยางแรกไมบรรลุเจตนารมณของคํ าสั่ง
ทางปกครองหรอืไมใชวธีิการทีเ่หมาะสมในการบงัคบัการตามค ําสัง่ทางปกครอง เจาหนาทีฝ่ายปกครอง
อาจจะบังคับการโดยใชกํ าลังทางกายภาพเขาปฏิบัติการดวยตนเอง มาตรการนี้ดูจะเปนมาตรการ    
ทีค่อนขางจะรนุแรงกวาสองอยางแรกทีก่ลาวมา ดงันัน้ เจาหนาทีฝ่ายปกครองจะตองใชอยางสมควร
แกกรณเีทานั้น ตัวอยางเชน การโฆษณาที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือศลีธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจปลด ร้ือ ถอน ขูด 
ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวามีการกระทํ า
ทีฝ่าฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน เจาพนักงานผูตรวจ
พิจารณาเทปหรือวัสดุโทรทัศนและพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจทํ าการตรวจคน ยึด อายัดเทปหรือ
วสัดโุทรทัศนหรือส่ิงอ่ืนใดที่เกี่ยวกับเทปหรือวัสดุโทรทัศนตลอดจนทํ าลายเทป หรือวัสดุโทรทัศน
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ทีก่ารมไีวครอบครองนั้นผิดกฎหมายตามมาตรา 24 (2) แหงพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530 หรือกรณีผูสรางทางถนนที่ผิดกฎหมายผูอํ านวยการทางหลวงอาจให     
เจาหนาที่ทํ าการรื้อถอนหรือทํ าลายเองก็ไดตามมาตรา 37 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 หรือกรณกีารทีผู่สรางอาคารทีผิ่ดกฎหมายไมยอมร้ือถอนอาคารทีผิ่ดกฎหมาย เจาพนกังาน
ทองถ่ินอาจจะทํ าการรื้อถอนอาคารที่ผิดกฎหมายนั้นเองก็ได ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

(4) การจบักมุกกัขงัผูไมปฏิบตัติามค ําสัง่ทางปกครอง มาตรการบงัคบันี้
เปนมาตรการที่ใชในการบังคับคดีแพงที่เจาหนี้ตามคํ าพิพากษาขอใหศาลออกหมายบังคับคดีขับไล
ลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพยแลวลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาและบริวาร
ไมออกไปจากอสังหาริมทรัพย เจาพนักงานบังคับคดีอาจรายงานตอศาลขอใหมีคํ าส่ังใหจับกุมและ
กักขังลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาและบริวารตามมาตรา 296 จัตวา แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงในการบังคับการตามคํ าส่ังทางปกครอง กฎหมายบางฉบับก็มีความจํ าเปนที่จะตองนํ า
มาตรการนี้มาใชดวย เชน การฝาฝนไมยอมรื้ออาคารตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินและผูฝาฝน
คงอยูอาศัยในอาคารที่ผิดกฎหมายนั้นตอไปเจาพนักงานทองถ่ินอาจยื่นคํ าขอฝายเดียว โดยทํ าเปน
ค ํารองขอใหศาลมีคํ าส่ังจับกุมและกักขังบุคคล ซ่ึงมิไดปฏิบัติการตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 
โดยใหนํ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 43 (1) แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

(5) การเพิกถอนใบอนุญาตตางๆ ในกรณีที่ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ทางปกครองหรือไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดที่เจาหนาที่ฝายปกครองไดออกใหผูที่ไดรับใบอนุญาต
ตางๆ ปฏิบัติ มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตดวยสาเหตุที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดของเจาหนาที่
ฝายปกครองก็ดี ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ดี เปนมาตรการที่ใชโดยทั่วไปตามกฎหมาย
ปกครองแทบทกุฉบบั ตวัอยางเชน ผูประกอบกจิการโรงงานไมปรับปรงุแกไขโรงงานหรอืไมปฏิบตัิ
ใหถูกตองภายในเวลาที่กํ าหนด ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มอบหมายมีอํ านาจสั่งปดโรงงานได และถาเปนโรงงานประเภทที่จะตองไดรับใบอนุญาตกอน     
จงึจะด ําเนนิการไดนัน้ ค ําสัง่ปดโรงงานมผีลเปนการเพกิถอนใบอนญุาตดวย ตามมาตรา 39 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยนหรือ
จํ าหนายเทปหรือวัสดุโทรทัศนฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในใบอนุญาต นายทะเบียน
มอํี านาจเพิกถอนใบอนุญาตไดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530 
ผูไดรับใบอนุญาตตางๆ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา เชน ใบอนุญาตเพาะพันธุ
สัตวปาสงวนหรอืสัตวปาคุมครอง ใบอนญุาตน ําเขาหรือสงออกซึง่สตัวปาสงวนหรอืสัตวปาคุมครอง
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ใบอนญุาตจดัตัง้และด ําเนนิกจิการ สวนสตัวสาธารณะ เปนตน ฝาฝนไมปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่ ําหนดไว
ในใบอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสตัวปาแหงชาตมิอํี านาจสัง่เพกิถอนใบอนญุาต
ไดตามมาตรา 43 แหงพระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 เจาพนกังานควบคมุมลพษิ
ซ่ึงส่ังตามกฎหมายตามมาตรา 82 (5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535         
การที่ผูอํ านวยการทางหลวงอนุญาตใหผูใดสรางทางถนนหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทาง
เขาออกทางหลวง เมื่อปรากฎวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํ าการผิดเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในใบอนุญาต      
ผูอํ านวยการทางหลวงจะเพกิถอนใบอนญุาตนัน้เสยีกไ็ด ตามมาตรา 37 แหงพระราชบญัญตัทิางหลวง
พ.ศ. 2535 แตในกรณีใบอนุญาตกอสรางอาคารเมื่ออนุญาตและไดมีการกอสรางแลว แตกอสราง
อาคารโดยไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน จะไมใชมาตรการเพิกถอนใบอนุญาต แต
เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคํ าส่ังใหร้ือถอนอาคารแทนการเพิกถอนใบอนุญาต ถามีขอเท็จจริงวา
อาคารนั้นอาจเปนภยันตรายอยางรางแรงตอสุขภาพชีวิตรางกายหรือทรัพยสินตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 253534

2.2.3   หลกัเกณฑการใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติ
ค ําสัง่ทางปกครองทีไ่ดส่ังใหผูใดกระท ําการใดหรอืละเวนกระท ําการใด ในชัน้แรก

กเ็หมอืนกบัวาผูรับค ําส่ังทกุคนเปนพลเมอืงทีด่ผูีสุจริตปกตคิงปฏบิตัติามค ําส่ังทางปกครองนัน้ แตถา
เมือ่ใดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองก็เปนสิ่งจํ าเปนที่จะตามมา
อยางไรก็ตาม กอนจะใชมาตรการบังคับทางปกครองกฎหมายบังคับใหตองมี ค ําเตือน กอน โดยให
ระยะเวลาตามควรแกกรณี (มาตรา 59 ว.ิปกครอง) แตหากเปนเรื่องตองปฏิบัติทันทีและไมมีเหตุ  
อ่ืนใดเปนพเิศษจะบงัคบัใหตองปฏิบตัติามตัง้แตวนัไดรับหนงัสอืเตอืนกไ็ด อยางไรกต็าม หนงัสอืเตอืน
นัน้ จะออกไปพรอมกับการมีคํ าส่ังทางปกครองก็ไดหากเหมาะสมที่จะปฏิบัติเชนนั้น

ค ําเตือน เปนหนังสือนั้นจะตองมีขอความดังนี้
(1) มาตรการบงัคบัทางปกครองทีจ่ะใช โดยจะเปนการทีเ่จาหนาทีเ่ขาด ําเนนิการ

เองหรือกํ าหนดคาปรับทางปกครอง แตทั้งนี้จะกํ าหนดไดเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเทานั้น 
จะก ําหนดทั้งสองมาตรการพรอมกันไมได

(2) จ ํานวนคาใชจายในกรณีเจาหนาที่จะเขาดํ าเนินการเอง ไมวาโดยตนเองหรือ
โดยมอบหมายใหผูอ่ืนทํ าการแทน หรือจํ านวนคาปรับทางปกครองที่จะใช ทั้งนี้ เพื่อที่ผูรับคํ าส่ัง

                                                          
34 กมลชัย  รัตนสกาววงศ. กฎหมายปกครอง. หนา 67-78.
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ทางปกครองจะไดทราบแนชัดวาหากตนยังฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามตอไปจะถูกดํ าเนินการบังคับ
อยางไร หรือหากไมเห็นดวยจะอุทธรณอยางไร เพราะมาตราการบังคับทางปกครองก็เปนคํ าสั่ง  
ทางปกครองอยางหนึ่งที่อาจอุทธรณไดตามปกติ (มาตรา 62 ว.ิปกครอง) สํ าหรับคาใชจายในการเขา
ดํ าเนินการเองนั้น โดยที่เปนเพียงการประเมินราคาในชั้นตน การใชจายตามความเปนจริงตอมา  
อาจเปลีย่นแปลงไปได มาตรา 59 วรรคสาม ว.ิปกครอง จงึก ําหนดวาการแจงจ ํานวนเงนิใหทราบกอน
ไมเปนการตัดสิทธิที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มตามความเปนจริง

ถาปรากฏวาผูรับคํ าสั่งทางปกครองยังคงฝาฝนอยูอีกแมจะไดรับคํ าเตือน
แลว เจาหนาที่ก็ตองบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครองที่แจงไป แตหากปรากฏวายังไมเปนผล     
เจาหนาทีก่อ็าจเปลีย่นแปลงมาตรการได โดยออกค ําเตอืนไปใหมและอาจก ําหนดคาปรบัทางปกครอง
สูงขึ้นหรือเปลี่ยนไปใชมาตรการเขาดํ าเนินการเอง ทางปฏิบัติที่ผานมาบางครั้งฝายปกครองก็นํ า  
คดฟีองตอศาลที่พิจารณาคดีแพง โดยขอใหใชมาตรการทางแพงบังคับ ซ่ึงก็เปนการใชกฎหมายถูไถ
ไปไดตามเทาที่กลไกของฝายปกครองยังไมสมบูรณ และเทาที่ผานมาศาลก็รับบังคับใหตามคํ าฟอง
ของฝายปกครองเสมอมา สํ าหรบัมาตรการบงัคบัในทางแพงนอกจากการยดึ อายดั และขายทอดตลาดแลว
(มาตร 282 ป.ว.ิพ.) กม็มีาตรการจบัมากกัขงัไวจนกวาจะปฏบิตัติามค ําพพิากษาดวย (มาตรา 297 ป.ว.ิพ.)

มาตรการบังคับโดยเขาดํ าเนินการเองก็ดี หรือโดยการปรับทางปกครองก็ดี 
ในที่สุดก็จะนํ ามาซึ่งการตองใหชํ าระเงินอันเปนคาใชจายในการดํ าเนินการหรือคาปรับ เปน    
ความสมัพนัธทีเ่กดิโดยอ ํานาจกฎหมายมหาชน ดงันัน้ หากผูอยูในบงัคบัของมาตรการบงัคบัดงักลาว
ไมยอมช ําระเงินตามนั้น เจาหนาที่ก็อาจบังคับเอากับทรัพยสินของผูนั้น โดยมาตรการบังคับหนี้เงิน
ตอไปตามมาตรา 57 วิ.ปกครอง ที่กลาวมาแลวขางตน35

2.2.4 หลกัเกณฑการใชมาตรการบังคับโดยทันทีในกรณีพิเศษ
ในกรณีมีความ “จํ าเปนเรงดวน” เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทํ าผิดอาญา 

หรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองได
โดยไมตองออกคํ าส่ังทางปกครองเพื่อใหกระทํ าหรือละเวนกระทํ ากอนก็ได (มาตรา 58 วรรคสาม 
ว.ิปกครอง) แตการใชอํ านาจในกรณีนี้จะตองมีองคประกอบ 2 ประการ คือ
                                                          

35 มาตรา 61 วิ.ปกครอง ไดบัญญัติกรณีการบังคับชํ าระคาปรับไวโดยตรง  แตก็เปนการเขียนเพื่อ
ความเขาใจที่สมบูรณในเรื่องขั้นตอนตอไปในกรณีคาปรับเทานั้น  โดยหลักการแลวหนี้เงินทุกประเภทที่
เจาหนาที่มีอํ านาจคํ าสั่งทางปกครองใหชํ าระได  อันเปนความสัมพันธทางกฎหมายมหาชนนั้น เจาหนาที่
สามารถใชมาตรา 57 วิ.ปกครอง บังคับได บทบัญญัติมาตรา 61 วิ.ปกครอง จึงยอมไมปดกั้นการใชอํ านาจ
บังคับหนี้เงินที่มีอยูแลวตามหลักทั่วไปในมาตรา 57 วิ.ปกครอง
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(1) ความ “จํ าเปน” และ “เรงดวน” ของเรื่องนี้ทํ าใหไมสามารถใชวิธีการ
ตามปกติได และ

(2) ตองเปนกรณีที่ตองใชมาตรการบังคับ เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทํ า
ความผิดอาญา หรือปองกันความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ

สํ าหรับกรณีปองกันการกระทํ าความผิดทางอาญานั้น ถาเปนกรณี           
ทีก่ระท ําความผดิจนส ําเรจ็แลวและไมใชกรณคีวามผดิตอเนือ่งกต็าม แตเจาหนาทีก่อ็าจกระท ําการใด
เพือ่ระงบัผลอนัเกดิจากการกระท ําบางอยางทีย่งัด ําเนนิอยูกไ็ด หากเขาขายเปนการปองกนัความเสยีหาย
ตอประโยชนสาธารณะ เพราะกฎหมายอาญาโดยสวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองประโยชน
สาธารณะ สวนมาตรการบงัคบันัน้มาตรา 58 วรรคสาม ว.ิปกครอง กบ็งัคบัโดยตรงวาตองกระท ําไป
โดย “สมควรแกเหตุ” หลัก principle of proportionality จงึมกีารนํ ามากลาวยํ้ าไวโดยตรง แตก็เปน
ขอเตอืนใจเทานั้น เพราะหลักนี้เปนหลักทั่วไปในกฎหมายปกครองอยูแลว

การใชมาตรการบังคับโดยทันทีนั้นในทางทฤษฎีมีความเห็นขัดแยงกันอยู
ฝายหนึง่เห็นวาการดํ าเนินการดังกลาวเปนรูปแบบพิเศษของการกระทํ าทางปกครองที่มีลักษณะเปน
การกระทํ าทางกายภาพ โดยมีการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยทันทีโดยผูที่ถูกบังคับตาม
มาตรการนั้นไมมีโอกาสไดทราบถึงคํ าสั่งทางปกครองมากอน แตอีกฝายหนึ่งเห็นวากรณีเปน     
การออกคํ าส่ังทางปกครองแตรวมขึ้นตอนตางๆ รวมทั้งขั้นตอนการออกคํ าเตือน และการลงมือใช
มาตรการบังคับไวเปนขั้นตอนเดียวกัน36

ในแงของกฎหมายไทยนั้นเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวของแลว      
ผูเขียนมีขอสังเกตวา ในกรณไีมวาจะเรงดวนอยางไรถาผูรับคํ าส่ังทางปกครองอยู ณ ที่นั้น การออก
ค ําส่ังทางปกครองอาจกระทํ าไปพรอมกับคํ าเตือนไดเสมอ เพราะมาตรา 59 วิ.ปกครอง บังคับให
ตองมคี ําเตอืนกอนลงมือใชมาตรการบังคับ “ภายในระยะเวลาที่กํ าหนดตามควรแกกรณี”  หากกรณี
เรงดวนที่จะตองส่ังเดี๋ยวนั้นและจะบังคับในขณะนั้น หากมีการฝาฝนก็ยอมกระทํ าได โดยจะใช
มาตรการบังคับแบบเจาหนาที่เขาดํ าเนินการหรือกํ าหนดคาปรับทางปกครองใหตองชํ าระก็ไดขึ้น
อยูกับความเหมาะสมของสถานการณ เชน พบบุคคลเข็นรถมีส่ิงของเจาไปในที่สาธารณะใน
ลักษณะจะตัง้เพือ่ขายของอนัเปนความผดิอาญาตามมาตรา 39 แหงพระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  เจาหนาที่อาจสั่งใหเข็นของออกไปภายใน
เวลาทีก่ ําหนด และหามสรางเพิงขายของ หากฝาฝนเจาหนาที่จะเขาไปขนของออกเอง แตเจาหนาที่

                                                          
36 มานิตย วงศเสรี. กฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองของสหพันธเยอรมัน. หนา 105-106.
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ก็ตองมีเอกสารและเวลาพรอมที่จะออกคํ าเตือนเปนหนังสือไดในขณะนั้นตามเงื่อนไขของมาตรา 
59 ว.ิปกครอง เปนตน แตในบางกรณีที่เจาหนาที่ไมอาจปฏิบัติตามปกติไดเลย เชน

1) ไมมีผูรับคํ าส่ังทางปกครองอยู ณ ที่นั้น โดยเจาหนาที่พบแตส่ิงของ
วางอยูในที่สาธารณะ การจะมีคํ าส่ังทางปกครองกํ าหนดการใหกระทํ า หรือละเวนกระทํ ายอม    
เปนไปไมไดโดยสภาพ หรือ

2) พบตวัผูที่จะอยูในบังคับของคํ าส่ังทางปกครอง แตเจาหนาที่ไมมีเวลา
เพยีงพอจะออกคํ าเตือนเปนหนังสือไดตามที่กฎหมายกํ าหนด

การรวมขั้นตอนตางๆ เขาดวยกัน โดยออกคํ าสงทางปกครองและคํ าเตือน
พรอมกันนั้น อาจปฏิบัติไดอยูแลวตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ง วิ.ปกครอง แตจากบทบัญญัติมาตรา 58 
วรรคสาม วิ.ปกครองนี้ เทากบัเปนการใหอํ านาจเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับทางปกครองไดทันที  
โดยไมตองทํ าคํ าสั่งทางปกครองกํ าหนดการใหกระทํ าหรือละเวนกระทํ าและไมตองทํ าคํ าเตือนเปน
หนังสือ ซ่ึงถาเปนการที่เจาหนาที่เขาดํ าเนินเองและเรียกเก็บคาใชจายจากผูนั้นในภายหลังยอม     
ไมเปนปญหา แตการจะใชมาตรการปรับทางปกคอรงเปนปญหาวาจะกระทํ าไดเพียงใด เพราะ   
การใชมาตรการปรับทางปกครองนั้น กรณีเปนปริยายวาผูอยูในบังคับมาตรการบังคับทางปกครอง
อยูในวสัิยทีม่โีอกาสสามารถจะปฏบิตัติามค ําสัง่ได กลาวคอื ตองทราบบทบงัคบัหรือบทหามทีชั่ดเจน
ลวงหนากอนทีต่นจะกระท ําหรือละเวนกระท ําการใด (fair warning) การก ําหนดคาปรบัทางปกครอง
ทนัทอีาจเปนไปไมไดโดยขอเท็จจริง

จากที่พิเคราะหขางตนจะเห็นไดวา มาตรการบังคับโดยทันทีในกรณี
พเิศษนี ้จะเปนการเขาดํ าเนินการแทนบุคคลที่จะถูกบังคับตามคํ าส่ังทางปกครองโดยทันที  ในฐานะ
ยงัไมมคี ําส่ังทางปกครองเฉพาะเรื่องมากอน โดยจะใชในกรณีไมพบตัวบุคคลที่จะอยูในบังคับของ
คํ าส่ังทางปกครองหรือในกรณีที่ไมอาจสั่งการและทํ าหนังสือเตือนก็ได มิใชเปนการรวมขั้นตอน
ทุกขั้นในการออกคํ าสั่งทางปกครองเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน แตก็ไมควรถือเปนการกระทํ าพิเศษ
ทางกายภาพที่แยกออกไปตางหาก เพราะการเขาใชกํ าลังทางกายภาพนี้มีพื้นฐานมาจากคํ าสั่ง      
ทางปกครองที่ควรตองทํ ากอนแตมิไดทํ า ตางกับกรณีที่เจาหนาที่อาจเขาดํ าเนินการใดตามอํ านาจใน
กฎหมาย โดยไมตองออกคํ าสั่งทางปกครองกอน โดยในการดํ าเนินการโตแยงหรืออุทธรณตอไป
ความเปนจริงจะยอนมาพิจารณาขั้นตอนตางๆ ทั้งหมด กลาวคือ (1) ใหชดใชคาใชจายที่เจาหนาที่
ไดจายไปเปนจ ํานวนเทาใด เพราะเขาไปกระท ําการใดแทนผูนัน้บาง (2) เจาหนาทีต่องแกไขท ําแทน
เพราะมขีอเทจ็จรงิเชนใดทีเ่ปนสาเหตใุหเจาหนาทีน่ ํามาใชปรับบทกฎหมาย และมกีารปรบับทกฎหมาย
อยางไร ผลจึงยุติเปนการเห็นควรที่เจาหนาที่จะตองเขาดํ าเนินการเอง ทางปฏิบัติผูถูกใชมาตรการ
บงัคบัอาจขอทราบเหตผุลของการใชมาตรการบงัคบันัน้ของเจาหนาทีไ่ดเพือ่ใชในการอทุธรณโตแยง
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หากไมไดรับหรือไดรับแตไมเหน็พองดวยกอ็าจอทุธรณหรือโตแยงตอไปไดตามขัน้ตอนปกต ิ เพราะ
มาตรการบงัคบัทางปกครองกเ็ปนค ําสัง่ทางปกครองอกีอนัหนึง่ ซ่ึงยอมตองมเีหตผุลในการด ําเนนิการ
เสมอ เหตุผลในกรณีนี้นอกจากโดยขอเท็จจริงและขอกฎหมายใด ท ําใหเจาหนาที่ตองเขาดํ าเนินการ
แลว ยังตองรวมไปถึงเหตุผลของความจํ าเปนเรงดวนและการกระทํ าอันควรแกเหตุดวย และกรณี
ขอทราบเหตผุลเทากบัเปนการใหยนืยนัค ําสัง่ทางปกครองอยางหนึง่ตามมาตรา 37 วรรคหนึง่ ว.ิปกครอง

2.2.5 มาตรการเฉพาะในการบังคับตามคํ าสั่งทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ
การบงัคับทางปกครองมิไดมีแตวิธีการที่กลาวไวในมาตรา 56 ถึงมาตรา 63   

ว.ิปกครอง กฎหมายบางฉบับอาจมีมาตรการเฉพาะที่แตกตางไปตามความเหมาะสมของแตละเรื่อง
เชน มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2535) ใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหร้ือถอนอาคารที่กอสรางดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝนกฎหมายและไมสามารถแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได และในกรณีไมมีการรื้อถอน
ตามคํ าส่ังก็อาจยื่นคํ ารองของตอศาลใหออกคํ าส่ังจับกุมและกักขังผูอยูในบังคับคํ าสั่งทางปกครอง
ไวจนกวาจะมกีารปฏบิตัติามค ําสัง่ อันเปนการน ําวธีิการบงัคบัคดแีพงในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพงมาใช37

                                                          
37 มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํ านาจดังตอไปนี้
  (1) ยื่นคํ าขอฝายเดียวโดยทํ าเปนคํ ารองตอศาลนับแตระยะเวลาที่กํ าหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวงพน

ไป ขอใหศาลมีคํ าสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งมิไดปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 โดย
ใหนํ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

  (2) ดํ าเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกํ าหนดการรื้อถอน
ไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดอชอบงานออกแบบและคํ านวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดํ าเนินงาน จะตองรวมกันเสียคาใชจาย
ในการนัน้ เวนแตบคุคลดงักลาวจะพสิจูนไดวาตนมไิดเปนผูกระท ําหรอืมสีวนรวมในการกระท ําทีเ่ปนการฝาฝนกฎหมาย

 ในการดํ าเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดํ าเนินการแทน         
เจาพนกังานทองถิน่ไดใชความระมดัระวงัตามสมควรแกพฤติการณแลว บคุคลตามวรรคหนึง่จะเรยีกรองคาเสยีหาย
จากเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูดํ าเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได

   วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอน และสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํ านาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขาย และถือเงินไวแทนได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวง และถาเจาขอมไิดเรยีกเอาทรพัยสนิหรอืเงนินัน้คนืภายในสามสบิวันนบัแตวันทีม่กีารรือ้ถอนใหทรพัยสนิ
หรือเงินนั้นตากเปนราชการสวนทองถิ่นนั้น  เพื่อนํ ามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
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2.2.6 มาตรการบังคับทางปกครองกับหลักความไดสัดสวน
เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองจะตองเปนไปตามบทบัญญัติทั้งหลาย

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รวมทั้งหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปที่มิได
บัญญัติขึ้นไวเปนลายลักษณอักษร และหลักรัฐธรรมนูญที่เปนขอจํ ากัดอํ านาจกระทํ าการของ     
ฝายปกครองที่มีอยูตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น หลักรัฐธรรมนูญดังกลาวที่สํ าคัญและ   
ควรกลาวถึงในที่นี้ ไดแก หลักความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) ซ่ึงอาจกลาวไดวา
เปนหลักการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํ านาจกับผูที่ตกอยูภายใตอํ านาจของตน
อยางพอเหมาะพอประมาณ (Moderation)38 หลักความไดสัดสวนนีม้รีากฐานมาจากหลกัความยตุธิรรม
อันเปนพื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไป ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหลายประเทศ      
วาเปนหลักกฎหมายที่สํ าคัญ เชน ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันไดใชเปนหลักกฎหมายทั่วไปทั้งที่
ไมไดบญัญัติไวเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด  นอกจากนี้ประเทศออสเตรีย  สวิตเซอรแลนด และ
ประเทศอืน่ๆ กย็อมรับหลักความไดสัดสวนนีเ้ชนกนั  ดงัจะเหน็ไดจากสญัญา EWG-vertrag  ซ่ึงไดรับ
การปรับปรุงแกไขโดยสิทธิสัญญา Masstricht ซ่ึงเปนสัญญาที่กอตั้งสหภาพยุโรป ไดกํ าหนด    
หลักความไดสัดสวนไวอยางชัดเจนในมาตรา 3 วรรค 3 หลักความไดสัดสวนนี้ไดรับการยอมรับ
กันทั่วไป เนื่องจากเปนหลักที่คํ านึงถึงการอํ านวยความยุติธรรมใหแกทุกฝาย ทั้งในสวนที่เปน     
ผลประโยชนของปจเจกบุคคล ของกลุมบุคคล และของมหาชน หลักความไดสัดสวนนี้มีช่ือเรียก
อีกอยางหนึ่งวาหลักหามกระทํ าเกินกวาเหตุ39

สํ าหรับประเทศไทย กฎหมายปกครองใหอํ านาจฝายปกครองใชดุลพินิจ    
เพื่อจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได แตการใชดุลยพินิจของฝายปกครอง เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายนั้นตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality)
หมายความวา ฝายปกครองจะกระท ําการใดทีเ่ปนการกระทบสทิธิและเสรภีาพของบคุคลจะตองมกีฎหมาย
ใหอํ านาจไวและการกระท ําการนัน้ๆ จะตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายเทานัน้ มใิชวาฝายปกครอง
จะอางประโยชนสาธารณะไดทุกกรณีเสมอไป การกระทํ าของฝายปกครองตองไดสัดสวนระหวาง
ประโยชนของมหาชนกับความเสียหายของปจเจกบุคคลที่ไดรับจากการใชมาตรการใดๆ เพื่อให
บรรลุวตัถุประสงคของกฎหมายที่นํ ามาใชบังคับอยางพอเหมาะพอประมาณ ถาปรากฎวาประโยชน

                                                          
38 วรพจน วิศรุตพิชญ. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.

หนา 85.
39 บรรเจดิ สงิคะเนต ิและสมศกัดิ ์นวตระกลูพิสทุธิ์. (2542, พฤษภาคม-สงิหาคม ).  “หลกัความไดสดัสวน

ตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส.” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปท่ี 1, เลมท่ี 2. หนา 40-41.
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ของมหาชนทีไ่ดรับนั้นไมคุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกปจเจกบุคคล ก็ไมควรใชมาตรการนั้นเลย
จะเหมาะสมกวา40

หลักความไดสัดสวน ประกอบดวย หลักการยอย 3 หลักการ คือ
(1) หลักความเหมาะสม (Principle of appropriateness) หลักความเหมาะสม 

มคีวามหมายวา มาตรการใดที่ฝายปกครองนํ ามาใช มาตรการนั้นโดยสภาพแลวตองสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กฎหมายตองการได ซ่ึงตองพิสูจนวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคนั้นไดทั้งหมด 
หรือแตบางสวน หลักความเหมาะสมตองมีความเหมาะสมเชิงเหตุ และผลระหวางมาตรการที่    
ฝายปกครองใชบังคับกับสิ่งที่กฎหมายประสงคจะใหเกิดขึ้น โดยใหมาตรการของฝายปกครองเปน
เหตแุละใหส่ิงทีก่ฎหมายประสงคจะใหเกิดขึ้นเปนผล หลักความเหมาะสมจึงมีลักษณะเชนเดียวกับ
สามญัส ํานกึ หากฝายปกครองออกมาตรการใดทีโ่ดยสภาพของมาตรการนัน้ไมสามารถบรรลวุตัถุประสงค
ตามที่กฎหมายตองการไดอยางแทจริงแลว ตองสันนิษฐานไวกอนวาฝายปกครองใชมาตรการนั้น
เปนเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคตามที่กฎหมายตองการ เขาขาย
เปนการใชอํ านาจโดยมิชอบ (Abuse of power)41

ในประเทศเยอรมนัถือวามาตรการทีม่คีวามเหมาะสม คอื มาตรการทีท่ ําให
บรรลุวตัถุประสงคตามทีก่ฎหมายกํ าหนดไดทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนโดยไมเปนการยากลํ าบาก
หากบรรลไุดอยางยากล ําบากกน็บัเปนมาตรการทีไ่มเหมาะสมโดยศาลรฐัธรรมนญูของประเทศเยอรมนั
ไดใหขอวนิจิฉัยไววา มาตรการมีความเหมาะสมแตเพียงบางสวนก็เปนการเพียงพอแลว ไมจํ าเปน
ทีจ่ะตองมีความเหมาะสมอยางสมบูรณ42

                                                          
40 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. เลมเดิม. หนา 225.
41 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 86.
42 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

รัฐธรรมนูญใหม. หนา 201.
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มาตรการที่องคกรนิติบัญญัติตราขึ้นเปนกฎหมายตองมีความเหมาะสม 
สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมายได ความเหมาะสมในที่นี้คือความสัมพันธ
ระหวางมาตรการที่รัฐใชจํ ากัดหรือลิดรอนสิทธิของประชาชนกับผลที่ไดรับจากการใชมาตรานั้น 
องคกรนติบิญัญตัจิะตรากฎหมายใดทีม่ผีลเปนการลวงละเมดิแดนแหงสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน
องคกรนิติบัญญัตินั้นตองพิจารณาใหรอบคอบถี่ถวนกอนวามาตรการที่กํ าหนดขึ้นและตราใชใน
กฎหมายนั้นอยูในวิสัยที่ทํ าใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของกฎหมายนั้นๆ ได43

(2) หลักความจํ าเปนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ (Principle of necessity 
or Principle of moderation) หลักความจํ าเปนเปนหลักพิจารณาที่องคกรนิติบัญญัติใชในการตรา
กฎหมาย เพื่อกํ าหนดมาตรการที่จํ าเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงกฎหมายนั้นไดสํ าเร็จ องคกร
นติบิญัญตัติองเปรียบเทียบมาตรการหลายๆ มาตรการวามาตรการใดมีความเหมาะสมที่สุด ในกรณี
ที่มีมาตรการเหมาะสมหลายมาตรการ องคกรนิติบัญญัติจะตองเลือกใชมาตรการที่มีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุดมาบัญญัติเปนกฎหมาย หากองคกรนิติบัญญัติเลือกใช
มาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางรุนแรงในเมื่อยังสามารถเลือกใช
มาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รุนแรงนอยกวาได ยอมเปนการขัดตอ
หลักความจํ าเปน44

หลักความจํ าเปนถือหลักวามาตราตางๆ ลวนแตยังผลใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคแหงกฎหมายได แตมาตรการที่สามารถบรรลุผลอาจไมใชมาตรการที่จํ าเปนก็ได 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพตองเปนมาตรการที่เปนผลเสียตอเอกชนที่เกี่ยวของนอยที่สุด หรือใน
ทางกลับกันมาตรการที่มีประสิทธิภาพตองเปนมาตรการที่มุงกอประโยชนใหแกเอกชน โดยกอ
ความเสียหายใหแกสังคมหรือมหาชนนอยที่สุด ดังนั้น ในการเลือกใชมาตรการใดจึงจํ าเปนตอง
เลือกใชแตมาตรการทีก่อใหเกดิผลเสยีนอยทีสุ่ด เปนหลักแนวความคดิซ่ึงเปนทีม่าของหลกัความจ ําเปน
คือ ที่กอใหเกิดผลเสียนอยที่สุดเปนหลัก แนวความคิดซึ่งเปนที่มาของหลักความจํ าเปน คือ        
“ในระหวางสิ่งที่เลวรายตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปที่จํ าตองเลือก บุคคลควรเลือกส่ิงที่เลวรายนอยที่สุด”  
ในท ํานองเดียวกัน การที่ฝายปกครองจะดํ าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางปกครอง และนิติกรรม
ทางปกครองหรือคํ าส่ังในทางปกครองที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล จึงตอง
ใชมาตรการเทาที่จํ าเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ได
                                                          

43 วรเจตน ภาคีรัตน. (2543, มิถุนายน). “เงื่อนไขการตรากฎหมายจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน:
“มาตร” ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.” วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 30, เลมท่ี 2.
หนา 187.

44 แหลงเดิม. หนา 187-189.
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บัญญัติไวแลวเทานั้น หากฝายปกครองใชอํ านาจเกินความจํ าเปนยอมเปนการกระทํ าที่มิชอบ     
ดวยกฎหมาย45

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกลาวถึง       
หลักความจํ าเปนไวในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ความวา “การจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่      
รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ  
เพือ่การที่รัฐธรรมนูญนี้กํ าหนดไวและเทาที่จํ าเปนเทานั้น  และจะกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญแหง
เสรีภาพนั้นมิได” จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงวาฝายปกครองมีอํ านาจดํ าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติ
การทางปกครองและนิติกรรมทางปกครองหรือคํ าส่ังในทางปกครอง โดยใชมาตรการจํ ากัดหรือ
รอนสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนไดเพียงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายทีไ่ดใหอํ านาจไวและการใชอํ านาจนั้นก็ทํ าไดเพียงเทาที่จํ าเปนเทานั้น การใชมาตรการ
ทีเ่กนิความจํ าเปนยอมเปนการมิชอบดวยกฎหมายเนื่องจากขัดตอรัฐธรรมนูญ

อนึง่ เมือ่พิจารณาตามหลักความจํ าเปนแลวอาจใหนิยามไดวา มาตรการ  
ที่จํ าเปน คือ มาตรการที่เมื่อบังคับใชแลวยังผลใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่ไดใหอํ านาจไว สวน มาตรการที่เกินความจํ าเปน คอื มาตรการที่เมื่อนํ ามาใชแลว
สามารถยังผลใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ใหอํ านาจไวได    
เชนเดียวกับมาตรการอื่น แตมีผลเสียตอสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชนของมหาชน
มากกวา หรือในทางกลับกันเปนผลดีตอสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน หรือประโยชนของ
มหาชนนอยกวามาตรการอื่น ดังนั้นมาตรการที่เหมาะสมซึ่งควรแกการที่ฝายปกครองจะนํ ามาใช 
คือ มาตรการที่เมื่อบังคับใชแลวยังผลใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายทีไ่ดใหอํ านาจไว ขณะเดียวกันก็ทํ าใหสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชนของ
มหาชนเสียหายนอยกวา หรือทํ าใหเปนผลดีตอสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชนของ
มหาชนไดมากกวามาตรการอื่น

(3) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ (Principle of proportionality
in the narrow sense) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ คือการที่ฝายปกครองตองใช  
ดุลพินิจช่ังนํ้ าหนักมาตรการทางปกครองกอนที่จะบังคับใชมาตรการนั้น โดยจะตองพิจารณาถึง
ดุลยภาพระหวางประโยชนที่มหาชนจะไดรับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกปจเจกบุคคลอันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการใชมาตรการนั้นโดยถือหลักวามาตรการใดที่เมื่อใชแลว ปรากฎวาประโยชน
ทีม่หาชนจะไดรับไมคุมกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกปจเจกบคุคลแลว ฝายปกครองไมควรด ําเนนิการใดๆ

                                                          
45 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 89.

DPU



58

เพื่อบังคับใชมาตรการนั้นเลยจะเปนการดีกวา อยางไรก็ตามการใชดุลยพินิจช่ังนํ้ าหนักระหวาง
ประโยชนที่มหาชนจะไดรับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกปจเจกบุคคลอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การใชมาตรการนั้นเปนเรื่องทางเทคนิคที่ฝายปกครองตองพิจารณาดํ าเนินการดวยความรอบคอบ46

หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนหลักทีมุ่งใหฝายปกครอง
ใชอํ านาจทีก่ฎหมายใหไวในลกัษณะทีเ่ปนการชอบดวยกฎหมายและโดยกอใหเกดิประโยชนมากกวา
โทษเปนสํ าคัญ ในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254047 ไดมีบทบัญญัติ   
ทีย่ดึหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

โดยทั่วไปหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบเปนเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคและวิธีการ โดยมีหลักการวามาตรการอันใดอันหนึ่งจะตอง    
ไมอยูนอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธระหวางวิธีการดังกลาวกับวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว  
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมาตรการอันใดอันหนึ่งจะตองอยูภายในขอบเขตที่เกี่ยวของกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ผลกระทบอันเกิดจากการแทรกแซงในเสรีภาพของปจเจกบุคคลจะตองไมอยู นอกเหนือจาก
ขอบเขตความสมัพนัธของประโยชนอันเปนเปาหมายของสาธารณะทีก่ ําหนดไวและประโยชนทีไ่ดจาก
การด ําเนนิการมาตรการนัน้ จะตองมนีํ ้าหนกัมากกวามผีลเสียทีเ่กดิจากมาตรการดงักลาว โดยผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้จากการแทรกแซงนัน้ นอกจากจะตองไมกอใหเกดิภาระแกผูไดรับผลกระทบจนเกินขอบเขต
แลว ยงัจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลดวย48

สํ าหรับการตรวจสอบหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ ซ่ึง
ในที่นี้ก็คือการพิจารณาตรวจสอบวาประโยชนที่ไดจากการดํ าเนินการตามมาตรการนั้นมีนํ้ าหนัก
มากกวาผลเสียที่เกิดจากมาตรการนั้นหรือไม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซงนั้นกอใหเกิด
ภาระแกผูไดรับผลกระทบจนเกินขอบเขตหรือไม และเปนไปอยางสมเหตุสมผลดวยหรือไมนั้น 
M. Ch. Jakobs ไดเสนอขอที่ควรพิจารณาไว ดังนี้49

1. พจิารณาการกระทํ าของรัฐอันใดอันหนึ่งที่ตองการตรวจสอบ
2. พจิารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการกระทํ าดังกลาว
3. พจิารณาถงึสิง่ทีก่ฎหมายมุงคุมครอง ซ่ึงไดรับประโยชนจากการกระท ํา

ของรฐัทัง้ในลักษณะที่เปนประโยชนของปจเจกชนและประโยชนของมหาชน
4. พจิารณาเปรียบเทียบส่ิงที่กฎหมายมุงคุมครองทั้งสองฝาย

                                                          
46 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 91-94.
47 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. เลม 114, ตอนที่ 55 ก. 11 ตุลาคม 2540, หนา 1-99.
48 บรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 205-206.
49 แหลงเดิม. หนา 206-207.
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บทที่ 3
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 และมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เปรียบเทียบกับตางประเทศ

 เนือ่งจากแนวคิดมาตรการบังคับทางปกครองของไทยมีแนวคิดมาจากตางประเทศ   ใน  
บทที ่ 3 นี้      จะศึกษาเปรียบเทียบมาตรการบังคับทางปกครองเปรียบเทียบความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่และมาตรการบังคับทางปกครองกับ 2 ประเทศ   คือ ประเทศเยอรมันและประเทศ  
ฝร่ังเศส

3.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีเปรียบเทียบกับตางประเทศ
   อาจารยชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต  ไดทํ าการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบหลักกฎหมาย

ของตางประเทศเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไว1  ดังนี้
3.1.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีในประเทศเยอรมัน

            เยอรมนัเปนประเทศที่มีระบบกฎหมายปกครองแยกตางหากจากหลักกฎหมาย
เอกชนกรณนีายจางลูกจางตามปกติเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง มาตรา 831 ซ่ึง เมื่อนายจาง
จายคาสินไหมทดแทนใหไปแลว  ก็อาจฟองไลเบี้ยเอาจากลูกจางไดตามประมวลกฎหมายแพง 
มาตรา 840 วรรคสอง แตหลักในกรณีสวนราชการแตเดิมมีกํ าหนดความรับผิดของเจาหนาที่ของรัฐ
ไวโดยเฉพาะในมาตรา839 แหงประมวลกฎหมายแพงใหเจาหนาที่ของรัฐผูกระทํ าหนาที่โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอจะตองรับผิดชอบเปนสวนตัวตอผูไดรับความเสียหาย

แตหลักนี้ตอมาถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยกฎหมายป 1910 และมาตรา 131 ของรัฐธรรม
นูญป ค.ศ.1919 (Weimar Constitution) โดยรัฐและองคกรของรัฐจะเปนผูรับผิดชอบในผลละเมิดที่
เกดิตอเอกชนโดยตรงเปนเบื้องตน                    ซ่ึงตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 1949 ก็กํ าหนด
หลักเชนเดียวกันโดยรัฐจะตองรับผิดชอบการละเมิดทุกอยางที่กระทํ าโดยผูซ่ึงใชอํ านาจของรัฐ

                                                          
1 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, บันทึก เร่ือง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ  (เอกสารประกอบการ
พิจารณาคํ ารองทุกขของนายวิชัย วิทยากูล), วารสารกฎหมายปกครอง เลม 5 พ.ศ.2529, หนา 275-283
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และรัฐจะเปนผูฟองไลเบีย้เอาจากเจาหนาทีข่องรฐัผูท ําละเมดิในภายหลงั แตเจาหนาทีข่องรฐัจะถกูฟอง
ไลเบี้ยเฉพาะเมื่อตนกระทํ าการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น สวนกรณี
ละเมิดโดยประมาทเพียงเล็กนอย จะไมมกีารฟองไลเบี้ยจากเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น ในระบบของ
เยอรมัน เจาหนาที่ของรัฐผูทํ าละเมิดจะไมถูกฟองโดยตรงในศาล

สํ าหรับการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดยผิดพลาดที่รัฐจะตองรับผิดชอบนั้น
ไดมกีารแกไขกฎหมายขึ้นใชโดยเฉพาะตั้งแต ค.ศ. 1935 แลว โดยรัฐจะฟองไลเบี้ยจากเจาหนาที่
ของรฐัเฉพาะกรณีที่กระทํ าการโดยจงใจและโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น

3.1.2   ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีในประเทศฝรั่งเศส
ฝร่ังเศสเปนประเทศที่มีระบบกฎหมายปกครองเกี่ยวกับเรื่องละเมิดแยกตางหาก

จากกรณีกฎหมายเอกชน และยอมรับกันมานานแลววารัฐจะตองรับผิดชอบในการกระทํ าของ     
เจาหนาที่ของรัฐ สํ าหรับเรื่องละเมิดทางปกครองนั้นไดวางหลักไววาจะตองมีหลักเกณฑเฉพาะ
เพื่อความเหมาะสมของระบบราชการและการประสานสิทธิและประโยชนของรัฐและเอกชน     
(คด ีBlanco, T.C., 8 Feb. 1873) และจากทีพ่ฒันามาจนถงึปจจบุนัไดมกีารจ ําแนกความรบัผิดออกเปน
3 ประเภท

(1) “faute peronelle” ความรบัผิดสวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดเนื่องจาก
การกระทํ าผิดสวนตัว เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐกระทํ าละเมิดโดยวัตถุประสงคสวนตัว กรณีนี้  
เจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบเองในการเยียวยาผูเสียหาย รัฐจะไมเขาไปรับผิดชอบดวย เชน      
คดี Litzier (C.E. 23 June 1954) เจาหนาที่ศุลกากรใชปนราชการไปทํ าละเมิดนอกเวลาปฏิบัติหนาที่

(2) “faute de service” ความรับผิดของรัฐ เนื่องจากความบกพรอง หรือความผิด
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐกอใหเกิดความเสียหายแกเอกชนใน
การปฏิบัติตามหนาที่ และไมมีวัตถุประสงคไมชอบเปนสวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐปะปนใน    
การกระท ําเชนนัน้ ในกรณปีระเภทนีรั้ฐจะเปนผูรับผิดชอบในความเสยีหายโดยตรง เจาหนาทีข่องรฐั
ไมตองรับผิดชอบและจะไมถูกฟองเปนสวนตัว

(3) “Cumul” เปนกรณกีารกระท ําละเมดิทีม่คีวามรบัผิดชอบผสมกนัทัง้ความรบัผิด
ของรัฐละของเจาหนาที่ของรัฐเปนสวนตัว ขอบเขตความรับผิดในประเภทนี้คอนขางจะกวางขวาง
โดยเปนนโยบายทางกฎหมายที่จะชวยผูเสียหายใหไดรับการเยียวยา เพราะอาจเปนกรณีที่เจาหนาที่
ของรฐัไมมีมีเงินพอจะชดใชไดดีพอก็ได และรัฐเองก็สมควรมีระบบในการบริหารที่จะคอยควบคุม
ดูแลเจาหนาที่ของรัฐใหอยูในสภาพที่เหมาะสมดวย ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ของรัฐ
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เปนสวนตวัหรือจะฟองรองรัฐโดยตรงก็ได สวนในระหวางรัฐกับเจาหนาที่ของรัฐนั้นจะมีการฟอง
ไลเบี้ยกันไดตามความรุนแรงแหงการกระทํ า

คดี Lemonnier (C.E. 26 July 1918) เทศบาลจัดงานรื่นเริงขึ้น และมีการแขงขัน
ยิงปนดวย ซ่ึงปรากฏวามีผูรองเรียนวาเกือบถูกกระสุนปนมาแลว แตนายกเทศมนตรียังคงไมยอม
รับฟงและใหแขงขันยิงปนตอไปจนทํ าใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น ศาลปกครองฝรั่งเศสเห็นวาเปนกรณี
ความรับผิดผสมกัน องคกรของรัฐ (เทศบาล) ตองรวมรับผิดชอบดวย

สวนความรับผิดชอบของแตละฝายที่จะตองเปนตามสัดสวนก็มีคดีตัวอยาง เชน
คด ีDelville (C.E. 28 July 1951) ซ่ึงเปนกรณเีจาหนาทีข่องรฐัน ํารถราชการไปขบัขณะตนเมาไมไดสติ
จนเกิดอุบัติเหตุขึ้น และมีการพิสูจนไดวาในการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว ความบกพรองของเบรก      
ไดมีสวนกอใหเกิดเหตุดวย เจาหนาที่ของรัฐผูนี้เมื่อตองรับผิดชอบในผลละเมิดไปเต็มแลว ก็อาจ
มาฟองไลเบี้ยจากรัฐไดตามสวนแหงความรับผิด คดีนี้ศาลวินิจฉัยใหรัฐรวมชดเชยความเสียหาย  
ใหแกเจาหนาทีข่องรฐัครึง่หนึง่ ในคด ี Laruelle (C.E. 28 July 1951) เจาหนาทีข่องรฐัขโมยรถราชการ
ไปใชในงานสวนตวัและเกดิอบุตัเิหตขุึน้ ศาลปกครองเหน็วารัฐมคีวามบกพรองในการควบคมุดแูลรถ
จนเกดิการขโมยรถไปใชกรณีเปนการละเมิดผสม แตความเสียหายสวนใหญเปนการกระทํ าสวนตัว
ของเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อรัฐเสียคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายไปเทาใด จึงอาจไลเบี้ยจาก
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดเต็มจํ านวน

ในการฟองไลเบี้ยจากเจาหนาที่ของรัฐในการละเมิดแบบผสมนี้ เห็นกันวา หาก
ใหเจาหนาทีข่องรฐัรบัผดิชอบเสมอไปแลว เจาหนาทีข่องรฐัจะไมกลาตดัสินใจท ํางานตางๆ ไดเตม็ที่
ปกตรัิฐจงึฟองไลเบีย้เฉพาะในกรณทีีม่กีารกระท ําละเมดิโดยจงใจ โดยเจตนารายหรอืโดยการประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น  และกรณีเกี่ยวพันโดยใกลชิดกับหลักการบริหารงานบุคคล ประเด็น
ในแงนี้จึงมิใชเร่ืองของการมุงคุมครองเอกชนผูเสียหายใหไดรับการเยียวยาเทานั้น แตเปนลักษณะ
ในทางวินัยอยางหนึ่ง ดังนั้น ในกรณีกระทํ าละเมิดรวมกันหลายคน จึงไมมีหลักตองรับผิดอยาง   
ลูกหนีร้วมตอรัฐ แตศาลจะก ําหนดคาสินไหมทดแทนส ําหรบัผูรวมกระท ําผิดแตละคนเปนรายบคุคล
ตามความรุนแรงของความผิดแตละคน โดยคํ านึงถึงตํ าแหนงและหนาที่ที่รับผิดชอบของเจาหนาที่
ของรฐัแตละคนดวย ในคด ี Jeannier (C.E. 22 March 1957) พลทหารทีน่ ํารถราชการไปใชโดยมชิอบ
จนเกดิอุบตัิเหตุตองรับผิด สวนของคาเสียหายเพราะเปนผูมีหนาที่ควบคุมดูแลรถ สวนทหารอื่นๆ 
ทีรู่เห็นเปนใจรวมนั่งไปดวย ตองรับผิด 1/12 สวน

DPU



62

3.1.3   การเปรียบเทียบความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของตางประเทศ
ตามแนวทางกฎหมายของตางประเทศที่ไดศึกษาแลว พเิคราะหวา มีวิวัฒนาการ

ความรับผิดของรัฐ เชนในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน เดิมรัฐไมตองรับผิด ความรับผิด
ของรัฐเปนขอยกเวน

ในประเทศฝรั่งเศส แตเดิมการฟองเจาหนาที่ตองขออนุญาตจากกองเซยเดตา 
กอน

ในประเทศเยอรมัน (บางรัฐ) พยายามใหรัฐรับผิดโดยเจาหนาที่ไมตองรับผิด
และถาเปนคูกรณีสามารถไปฟองเรียกคาเสียหายเอาจากบุคคลอื่นได รัฐก็ไมตองรับผิด

ในประเทศฝรั่งเศส มีการแยกความรับผิดของรัฐกับความรับผิดสวนตัวของ    
เจาหนาที่ออกจากกัน ตอมาความรับผิดของรัฐไดขยายตัวเปนรัฐรับผิดมากขึ้น โดยรัฐรับผิดเอง 
หรือรับผิดแทนเจาหนาทีไ่ปกอนเปนหลักประกนัแกผูเสียหาย เพือ่ผูเสียหายไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
โดยสะดวกและเปนธรรมมากขึ้น

ในประเทศเยอรมัน ใชกฎหมายเอกชนเรื่องความรับผิด แตก็มีบทบัญญัติของ  
รัฐธรรมนูญยกเวนได เชน การที่เจาหนาที่ตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ตอเมื่อไดจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงในการปฏิบัติหนาที่

ในประเทศฝรั่งเศส หลักกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐนั้น       
ในกรณีละเมิดอันเปนเหตุใหเอกชนไดรับความเสียหาย แตกตางจากหลักกฎหมายของประเทศ
เยอรมนั คอื ตามหลกัของกฎหมายฝรัง่เศสรฐัหรือหนวยงานของรฐัตองรับผิดเนือ่งจากความบกพรอง
หรือความผิดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โดยตรง
ตอผูเสียหายและตองฟองคดีตอศาลปกครอง เจาหนาที่ไมตองรับผิดและไมถูกฟองใหรับผิดเปน
สวนตัว รัฐจะไลเบี้ยเอากับเจาหนาที่ไดตอเมื่อเจาหนาที่ไดกระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ถาความเสยีหายเกดิจากการกระท ําผิดสวนตวัของเจาหนาทีแ่ละความผดิของรฐัรวมกนั
จะมีการเฉลี่ยความรับผิดของรัฐกับเจาหนาที่ แตมีความรับผิดบางอยางหนวยงานของรัฐโดยรัฐ   
ไมมีความบกพรอง เชน ความรบัผิดอันเกิดจากความเสี่ยงภัย ความรับผิดอันเกิดจากความเสมอภาค
ของพลเมืองตอภาระสาธารณะและความรับผิดที่บัญญัติไวในกฎหมายพิเศษ กรณีที่ความเสียหาย
เกดิจากการกระท ําผิดสวนตวัของเจาหนาที ่ และความรบัผดิของรฐัรวมกนัในเรือ่งเดยีวกนั ผูเสยีหาย
จะเลือกฟองใหหนวยงานของรัฐรับผิดตอศาลปกครองหรือฟองเจาหนาที่ใหรับผิดตอศาลยุติธรรม
ก็ได ในกรณีรัฐเปนผูชดใชคาเสียหายฝายเดียว เมื่อรัฐชดใชไปแลวก็มีสิทธิไลเบี้ยกับเจาหนาที่ได 
ในทางกลบักนั กรณเีจาหนาทีเ่ปนผูชดใชคาเสยีหายไปแลว กม็สิีทธิเรียกรองขอใหรัฐหรือหนวยงาน
ของรัฐรวมรับผิดเชนเดียวกัน
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ในประเทศเยอรมัน รัฐหรือหนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสียหายอนัเนือ่งมากจากการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาที ่โดยรัฐจะใชสิทธิไลเบีย้เองกบัเจาหนาที่
ถาเจาหนาที่กระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง สวนกรณีละเมิดธรรมดาจะไมมี  
การฟองไลเบี้ยเอากับเจาหนาที่

โดยสรปุ ตามหลกักฎหมายของประเทศฝรัง่เศส และประเทศเยอรมนั มแีนวโนม
ใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ในการจัดทํ าบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของรัฐเพิ่มขึ้น และเจาหนาที่จะตองรับผิด
เมื่อไดกระทํ าความผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น ซ่ึงก็เปนแนวทางที่
ประเทศไทยไดนํ ามาใชในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ดวย

3.2  ความเปนมาของมาตรการบังคับทางปกครองของกับตางประเทศ

3.2.1   แนวคดิมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศเยอรมัน
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศ

เยอรมัน หรือที่มีช่ือเรียกอยางเปนทางการวาประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic 
of Germany) ซ่ึงมกีารออกกฎหมายเปน 2 ระดบั คอื ระดบัสหพนัธรฐั กบัระดบัมลรฐั เปนการศกึษา
แนวคดิในดานความหมายของการบงัคบัทางปกครอง ลักษณะของการบงัคบัทางปกครอง หลักทัว่ไป
ของการบังคับทางปกครอง การบังคับทางปกครอง กระบวนการบังคับทางปกครอง การกํ าหนด  
วิธีการบังคับทางปกครอง การดํ าเนินการทางปกครองและการบังคับทางปกครองโดยทันทีทันใด 
ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้2

(1) ความหมายของการบังคับทางปกครอง  ในประเทศเยอรมัน กฎหมายวาดวย
การบังคับทางปกครองเปนสวนหนึ่งของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การตรา
กฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองใชบังคับฝายบริหารมีทั้งในระดับสหพันธและระดับมลรัฐ
ศาสตราจารยดอกเตอรฮารมุต มอเรอร (Professor Dr. Hartmut Maurer) ศาสตราจารยทางกฎหมาย
ทีม่ช่ืีอเสียงในประเทศเยอรมันไดใหความหมายวา “การบังคับทางปกครอง” หมายถึง กระบวนการ

                                                          
2 มานิตย วงศเสรี. (2539, 1 สิงหาคม). “กฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองของประเทศสหพันธ    

สาธารณรัฐเยอรมัน (Das deutsche Verwaltungsvollstreckungsrecht).”  เอกสารประกอบการสัมมนาทาง วิชาการ 
คร้ังที่ 5 เร่ืองการเตรียมการรองรับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง:ประสบการณของเยอรมัน.     
ณ ตึกสันติไมตรี ทํ าเนียบรัฐบาล. หนา 86-106. (เอกสารคัดสํ าเนา)
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ทางปกครองที่ดํ าเนินการโดยเจาหนาที่ของรัฐเพื่อบังคับแกประชาชนผูซ่ึงมีภาระผูกพันที่ตอง
ปฏิบตัิตามหนาที่แหงกฎหมายมหาชน

(2) ลักษณะของการบงัคบัทางปกครอง การบงัคบัทางปกครองของประเทศเยอรมนั
แบงไดเปน 2 สวน ตามลักษณะที่เกี่ยวของกับประชาชนและที่เกี่ยวของกับฝายปกครองดังนี้

1) ประชาชนจะตองถูกบังคับทางปกครอง ซ่ึงหมายถึงวา การบังคับ     
ทางปกครอง คือ ภาระผูกพันที่ประชาชนตองปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายมหาชน 
ซ่ึงจะบัญญัติไววาสิ่งใดเปนหนาที่ที่ประชาชนมีภาระผูกพันตองปฏิบัติ เชน กฎหมายภาษีอากร
กํ าหนดใหประชาชนมีภาระผูกพันที่ตองชํ าระภาษีใหแกรัฐ กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ก ําหนดใหประชาชนมีภาระผูกพันตองขออนุญาตกอสรางอาคารจากเจาหนาที่ของรัฐกอน เปนตน

2) ในกระบวนการบังคับทางปกครองนั้น เจาหนาที่ของรัฐสามารถที่จะ
ดํ าเนินการบังคับทางปกครองไดเองโดยไมตองผานกระบวนการทางศาลหรือองคกรอื่นของรัฐที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการบังคับคดีกอน ซ่ึงในกรณีของกระบวนการบังคับทางปกครองนี้ตางจาก
กระบวนการบังคับคดีโดยทั่วไปตรงที่เจาหนาที่ทางปกครองของรัฐจะดํ าเนินการเองไมได ตองรอง
ตอศาลหรือองคกรของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบังคับคดีใหออกคํ าส่ังบังคับคดีกอน

(3) หลักทัว่ไปของการบงัคบัทางปกครอง หลักทัว่ไปของการบงัคบัทางปกครอง
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ

1) การบังคับใหชํ าระเงิน การบังคับใหชํ าระเงินในการบังคับทางปกครอง 
เชน การเรยีกใหนํ าเงินชวยเหลือที่เบิกจายเกินกลับคืน การเรียกใหชํ าระเงินประกันสังคม เปนตน 
โดยวตัถุแหงการบังคับทางปกครองกรณีการบังคับใหชํ าระเงิน ไดแก การเรียกใหนํ าเงินชวยเหลือ 
ทีเ่บกิจายเกนิสงกลบัคนื การเรยีกใหชํ าระเงนิประกนัสงัคมทีป่ระชาชนตองช ําระ เปนตน การบงัคบั
ใหชํ าระเงิน ในการบังคับทางปกครองนี้มีกฎหมายบัญญัติสิทธิเรียกรองที่เจาหนาที่ฝายปกครองมี
ตอประชาชนใหชํ าระเงินไว เชน สิทธิในการเรียกใหประชนชํ าระภาษี คาธรรมเนียม คาบํ ารุง 
เปนตน

ในการบงัคับใหชํ าระเงินนี้ ตามมาตรา 3 อนุมาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวย
การบังคับทางปกครองของสหพนัธฯ ไดกํ าหนดไว ดังนี้

ก. ตองมคี ําสัง่ใหกระท ําการ เนือ่งจากค ําสัง่ใหกระท ําการจะระบสิุทธเิรียกรอง
ทีเ่จาหนาที่ฝายปกครองมีตอประชาชน

ข. ตองกํ าหนดเวลาที่ผูรับคํ าส่ังตองปฏิบัติตามใหแลวเสร็จ
ค. ตองแจงใหผูรับคํ าสั่งทราบภายในหนึ่งสัปดาห หลังจากครบกํ าหนด

เวลาทีใ่หผูรับค ําส่ังนัน้ตองปฏบิตัติามค ําส่ังใหแลวเสรจ็ โดยเมือ่ครบขัน้ตอนแลวแตผูไดรับค ําสัง่นัน้
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มิไดปฏิบัติตาม เจาหนาที่ฝายปกครองตองออกหนังสือเตือนใหชํ าระเงินอีกครั้งหนึ่ง โดยกํ าหนด
ใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห หนังสือเตือนใหชํ าระเงินนี้ ไมถือเปนนิติกรรม    
ทางปกครอง เนื่องจากสาระของหนังสือเปนเพียงการบอกกลาวใหตองชํ าระเงินเทานั้น ไมถือเปน
องคประกอบของกฎหมาย เนื่องจากไมไดระบุสิทธิเรียกรองที่เจาหนาที่ฝายปกครองมีตอประชาชน
เหมือนกับกรณีของคํ าส่ังใหกระทํ าการ

สํ าหรบัวธีิการบงัคบัใหชํ าระเงนิ กฎหมายวาดวยการบงัคบัทางปกครอง
ของประเทศเยอรมัน ไมไดบัญญัติรายละเอียดในเรื่องนี้ไวโดยตรง แตมาตรา 5 อนุมาตรา 1          
ไดบญัญตัใิหน ําบทบญัญตัแิหงกฎหมายวาดวยการช ําระเงนิ ในสวนทีว่าดวยกระบวนการหรอืวธีิการ
ในการบังคับใหชํ าระเงินดังกลาว กับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน 
การบงัคับสังหาริมทรัพยโดยวิธีการยึดและนํ ามาขายทอดตลาด

2) การบงัคบัใหกระทํ าการหรือละเวนกระทํ าการ  มาตรา  9  แหงกฎหมาย
วาดวยการบงัคบัทางปกครองของประเทศเยอรมนั ไดก ําหนดวธีิการบงัคบัส ําหรบัการบงัคบัทางปกครอง
ใหกระท ําการ จํ ายอมใหกระทํ าการ และใหละเวนกระทํ าการไว 3 วิธี ดังตอไปนี้

ก . การจัดการแทน กรณีที่ประชาชนหรือเอกชนที่ตองปฏิบัติหรือ
ด ําเนนิการตามค ําสัง่ทางปกครองไดละเลยหรอืไมปฏิบตัติามค ําสัง่ทางปกครอง เจาหนาทีฝ่ายปกครอง
สามารถมอบหมายใหบุคคลที่สามเปนผูปฏิบัติหรือดํ าเนินการตามคํ าส่ังทางปกครองดังกลาว   
แทนไดโดยใหประชาชนหรือเอกชนนั้นเปนผูเสียคาใชจาย อยางไรก็ตาม การบังคับทางปกครอง 
โดยวิธีการจัดการแทนจะใชไดก็แตเฉพาะในกรณีที่การดํ าเนินการตามคํ าสั่งทางปกครองนั้น
สามารถกระทํ าการแทนไดเทานั้น หากเปนกรณีที่กฎหมายระบุใหผูอยูในบังคับตองดํ าเนินการ  
ดวยตนเอง เชน การเขารับการเกณฑทหาร ก็ไมอาจใชวิธีการจัดการแทนได

ความสมัพนัธระหวางเจาหนาทีฝ่ายปกครองผูออกค ําส่ังทางปกครอง
กบัประชาชนหรอืเอกชนผูมหีนาทีต่องปฏิบตัติามค ําสัง่ทางปกครองนัน้ หรือตองจ ํายอมใหบคุคลทีส่าม
ดํ าเนินการตามคํ าส่ังทางปกครองนั้นแทน และบุคคลที่สามผูปฏิบัติหรือดํ าเนินการตามคํ าสั่ง      
ทางปกครองดังกลาวแทน มีลักษณะดังนี้ คือ ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ฝายปกครองกับ 
ประชาชนหรอืเอกชนเปนความผกูพนัตามกฎหมายมหาชน ความสมัพนัธระหวางเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
กบับคุคลทีส่ามเปนความผกูพนัตามกฎหมายแพงวาดวยสัญญา สวนความสมัพนัธระหวางประชาชน
หรือเอกชนผูมีหนาที่ดังกลาวตองจํ ายอมใหบุคคลที่สามดํ าเนินการบังคับทางปกครองตามที่ไดรับ
มอบหมาย สํ าหรับสิทธิเรียกรองคาตอบแทนในการดํ าเนินการบังคับทางปกครองนั้น บุคคลที่สาม
ไมมีไปเรียกรองเอาจากประชาชนหรือเอกชนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครองโดยตรง
แตตองไปเรียกรองเอาจากเจาหนาที่ฝายปกครองผูออกคํ าสั่งทางปกครองนั้นโดยอาศัยความผูกพัน
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ตามกฎหมายแพงวาดวยสัญญา และเจาหนาที่ฝายปกครองตองไปฟองเรียกรองคาตอบแทนใน   
การดํ าเนินการบังคับทางปกครองนั้นเอาจากประชาชนหรือเอกชนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ทางปกครองนั้นอีกตอหนึ่ง

การจัดการแทน แยกออกเปน 2 กรณี คือ
- กรณกีารจดัการแทนโดยบคุคลอืน่ ไดแก การทีเ่จาหนาทีฝ่ายปกครอง

มอบหมายใหบุคคลอื่นซึ่งอาจเปนบริษัทเอกชนเปนผูดํ าเนินการแทน เชน กรณีการรื้อถอนอาคาร
ส่ิงปลูกสรางที่กอสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยบริษัทเอกชนซึ่งเจาหนาที่ฝายปกครอง         
ไดวาจางมาใหดํ าเนินการแทน เนื่องจากเจาของอาคารไมร้ือถอนอาคารดวยตนเอง

- กรณจีดัการแทนโดยเจาพนักงานของรัฐเอง ไดแก การที่เจาหนาที่
ฝายปกครองมอบหมายใหเจาพนักงานของรัฐนั้นเองเปนผูดํ าเนินกิจการแทน

ข. การใหชํ าระคาปรับทางปกครอง การใหชํ าระคาปรับทางปกครอง
เปนการบังคับทางปกครองโดยตรงที่ใชสํ าหรับบังคับใหประชาชนหรือเอกชนกระทํ าการหรือ     
ละเวนกระทํ าการบางอยางอันเปนกรณีการบังคับทางปกครองที่ไมอาจกระทํ าการแทนกันได     
โดยหลักทัว่ไปแลว เจาหนาทีฝ่ายปกครองจะใชวธีิใหชํ าระคาปรบัทางปกครอง เมือ่ปรากฎขอเทจ็จรงิ
วาในกรณนีัน้ๆ ไมอาจใชวธีิการจดัการแทนได มาตรา 11 แหงกฎหมายวาดวยการบงัคบัทางปกครอง
ของสหพันธฯบัญญัติใหเจาหนาที่ฝายปกครองสามารถนํ าวิธีใหชํ าระคาปรับทางปกครองมาใช
บงัคบัแกผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครองได และมาตรา 3 อนุมาตราสาม แหงกฎหมาย
วาดวยการบังคับทางปกครองของสหพันธไดบัญญัติจํ านวนเงินคาปรับทางปกครองไวเปนเงิน     
ตั้งแต 3-2,000 มารค (mark) และบัญญัติใหการกํ าหนดจํ านวนเงินคาปรับทางปกครองดังกลาวเปน
ดุลพินิจของเจาหนาที่ฝายปกครอง แตในการกํ าหนดจํ านวนเงินคาปรับทางปกครองนั้นเจาหนาที่
ฝายปกครองตองคํ านึงถึงความสํ าคัญของวัตถุประสงคของการดํ าเนินการตามคํ าส่ังทางปกครองกับ
ลักษณะของการไมปฏิบัติตามคํ าสั่ง ตลอดจนฐานะทางการเงินของผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าสั่ง
ทางปกครอง และหลักการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน ทั้งนี้ การกํ าหนดจํ านวนเงิน คาปรับทางปกครอง
โดยเจาหนาที่ฝายปกครองดังกลาวอาจถูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความถูกตองจาก     
ศาลปกครองดวย

ค. การกักขังแทนการชํ าระคาปรับทางปกครอง ในกรณีที่มีการฝาฝน
ไมชํ าระคาปรบัทางปกครอง เจาหนาทีฝ่ายปกครองสามารถยืน่ค ํารองขอตอศาลปกครองใหออกค ําส่ัง
จับกุมประชาชนหรือเอกชนผูที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครองมากกักขังแทนการชํ าระ
คาปรับทางปกครองได การกักขังแทนการชํ าระคาปรับทางปกครองเปนวิธีการหนึ่งที่ใชใน        
การบังคับทางปกครองโดยตรง โดยระยะเวลาในการกักขังแทนการชํ าระคาปรับทางปกครองนี้ 
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มาตรา 16 แหงกฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองของสหพนัธฯ ไดกํ าหนดระยะเวลาไวอยางตํ่ า
ตองไมนอยกวา 1 วนั และอยางสงูตองไมเกนิ 2 สัปดาห โดยศาลปกครองตองรับฟงค ําชีแ้จงของผูทีม่ี
หนาทีต่องปฏบิตัติามค ําส่ังทางปกครองกอน หลังจากนัน้ศาลปกครองจงึจะใชดลุพนิจิไดอยางอสิระ
ภายใตหลักความสมเหตุสมผล

การบังคับทางปกครองโดยตรง มาตรา 2 อนุมาตราหนึ่ง แหง
กฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครอง ไดบัญญัติความหมายการบังคับทางปกครองโดยตรงไววา 
“การบังคับทางปกครองโดยตรง” หมายถึง การบังคับบุคคลหรือส่ิงของโดยใชกํ าลัง เครื่องมือชวย 
หรืออาวุธ

การบังคับทางปกครองโดยตรงนี้เปนหนทางสุดทายของการบังคับ
ทางปกครอง ถาหากการบังคับทางปกครองเพื่อใหกระทํ าการหรือละเวนกระทํ าการดวยวิธีจัดการ
แทนหรือคาปรับทางปกครองไมบรรลุผลตามความมุงหมายหรือไมสามารถกระทํ าได เจาหนาที่
ฝายปกครองสามารถบังคับแกผูที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังไดดวยวิธีการบังคับทางปกครองโดยตรง ซ่ึง
การบังคับทางปกครองโดยตรงเปนวิธีการที่รุนแรง จะนํ ามาใชเฉพาะแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควร
เทานั้น หากไมใชกรณีที่มีความจํ าเปนจริงๆ แลวจะไมใชมาตรการนี้ ส่ิงที่เจาหนาที่ฝายปกครอง
ตองคํ านึงถึงเสมอในการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยตรงมี 2 ประการ คือ หลักความจํ าเปน 
และหลักความสมเหตุสมผล

ความแตกตางระหวาง “การบังคับทางปกครองโดยตรง” กับ    
“การจดัการแทน” มีลักษณะดังนี้ คือ ในการบังคับทางปกครองโดยตรงนั้น เปนกรณีที่เจาหนาที่ 
ฝายปกครองซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐเปนผูดํ าเนินการบังคับทางปกครองเอง สวนในการจัดการแทน
เปนกรณีที่เจาหนาที่ฝายปกครองไดมอบหมายบุคคลที่สามเปนผูดํ าเนินการแทน ซ่ึงในบางครั้ง   
เจาหนาที่ของรัฐก็เขาดํ าเนินการดวยตนเองในฐานะที่กระทํ าแทนผูที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ทางปกครอง เชน ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐร้ือถอนอาคารแทนเจาของอาคารที่กอสรางผิดไปจาก
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตไว เปนตน

(4) กระบวนการบังคับทางปกครอง กฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองของ
ประเทศเยอรมนั ไดบญัญตักิระบวนการบงัคบัทางปกครองกรณใีหกระท ําการหรอืละเวนกระท ําการ
ไวดังนี้

1) ในกรณีทั่วไป ตองมีการแจงเปนหนังสือใหผูรับคํ าสั่งทางปกครอง
ทราบ การแจงใหผูรับคํ าส่ังทางปกครองทราบถือวาเปนหลักการที่สํ าคัญของกระบวนการบังคับ
ทางปกครองเนื่องจากวาหากมีการแจงใหทราบอยางจริงจังแลวอาจชวยใหไมตองมีการบังคับ     
ทางปกครองกไ็ดโดยกอนทีเ่จาหนาทีฝ่ายปกครองจะท ําการบงัคบั ตองแจงเปนหนงัสอืใหผูรับค ําสัง่
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ทราบถึงวิธีการบังคับทางปกครอง และระยะเวลาที่แนนอนที่จะตองเขาปฏิบัติตามคํ าสั่งบังคับ   
ทางปกครองเลยกไ็ด เชน กรณทีีม่กีารจดัการแทนอาจก ําหนดจ ํานวนคาปรบัทางปกครองทีค่าดหมาย
ไวลวงหนาสํ าหรับการเขาจัดการแทน เปนตน

2) ในกรณีที่ผูรับคํ าส่ังทางปกครองตองชํ าระคาปรับทางปกครอง ตองแจง
เปนหนังสือใหผูรับคํ าส่ังทางปกครองนั้นทราบจํ านวนเงินคาปรับที่แนนอนดวย การระบุแตเพียง
จ ํานวนเงินคาปรับขั้นสูงไวถือวาเปนการมิชอบดวยกฎหมาย

3) ในกรณีที่เปนการแจงใหผูรับคํ าสั่งทราบเพื่อการบังคับทางปกครอง
โดยตรง ตองระบุประเภทและวิธีการในการดํ าเนินการบังคับทางปกครองไวอยางชัดแจง มิฉะนั้น 
ถือไดวาการแจงใหทราบนั้นไมชอบดวยหลักกฎหมาย 2 ประการ คือ หลักความแนนอนชัดเจน 
และหลักความสมเหตุสมผล

(5) การกํ าหนดวิธีการบังคับทางปกครอง การกํ าหนดวิธีการบังคับทางปกครอง 
เปนการวางมาตรการทีเ่จาหนาทีฝ่ายปกครองจะเขาด ําเนนิการบงัคบัทางปกครอง และเปนการบอกกลาว
ยนืยนัใหผูที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครองทราบกอนมีการบังคับทางปกครอง โดยปกติ
เจาหนาที่ฝายปกครองจะกํ าหนดวิธีการบังคับทางปกครองขึ้นก็ตอเมื่อผูที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตาม 
ค ําส่ัง ไมปฏิบัติตามคํ าส่ังนั้นภายในระยะเวลาที่กํ าหนด

(6) การด ําเนนิการทางปกครอง  หลังจากทีไ่ดมกีารก ําหนดวธีิการบงัคบัทางปกครอง
แลว เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถดํ าเนินการบังคับทางปกครองไดทันทีภายในขอบเขตที่ได
ก ําหนดไว ในกรณกีารบงัคบัทางปกครองโดยวธีิการจดัการแทน หากผูทีป่ฏิบตัติามค ําสัง่ทางปกครอง
ขดัขวาง เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถใชกํ าลังเขาจัดการได ในการนี้ เจาหนาที่ฝายปกครองอาจขอ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํ ารวจได และเมื่อบรรลุวัตถุประสงคของการบังคับทางปกครองนั้น
แลว เจาหนาทีฝ่ายปกครองจะด ําเนนิการบงัคบัทางปกครองตอไปอกีไมได ไมวาการบรรลวุตัถุประสงค
ของการบังคับทางปกครองนั้นจะบรรลุโดยวิธีใดๆ เชน การจัดการแทนการบังคับทางปกครอง  
โดยตรง หรือการที่ผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครองนั้นไดดํ าเนินการเองภายหลังที่ไดรับ
การแจงแลว ก็ตาม

(7) การบังคับทางปกครองโดยทันทีทันใด ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนและรายแรง 
การด ําเนนิการบังคับทางปกครองดวยกระบวนการตามปกติอาจไมทันการณ เจาหนาที่ฝายปกครอง
สามารถบังคับทางปกครองไดโดยทันทีทันใด เชน เจาหนาที่ตํ ารวจกํ าลังลาดตระเวนไปพบเห็น  
คนรายกํ าลังปนกํ าแพงรั้วเขาไปในบานผูอ่ืน เจาหนาที่ตํ ารวจสามารถเขาขัดขวางการกระทํ าของ 
คนรายนัน้ไดในทันทีโดยไมจํ าเปนตองดํ าเนินการไปตามกระบวนการบังคับทางปกครองกอน
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การบังคับทางปกครองโดยทันทีทันใดไมถือวาเปนการบังคับทางปกครอง
ประเภทหนึ่งเพราะมาตรา 9 แหงกฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองของประเทศเยอรมันไดแบง
วธีิการบังคับทางปกครองไวเพียง 3 ประเภท คือ การจัดการแทน การใหชํ าระคาปรับทางปกครอง 
และการบังคับทางปกครองโดยตรง การบังคับทางปกครองโดยทันทีทันใดเปนเพียงรูปแบบพิเศษ
ของการใชวิธีการบังคับทางปกครองรูปแบบหนึ่งเทานั้น

มาตรา 6 อนุมาตราสอง แหงกฎหมายวาดวยการบังคับทางปกครองของ  
สหพันธฯ ไดบัญญัตใิหอํ านาจเจาหนาที่ฝายปกครองสามารถบังคับทางปกครองไดโดยทันทีทันใด
โดยไมจํ าเปนตองมีการออกนิติกรรมทางปกครองหรือคํ าสั่งทางปกครองลวงหนา และไมตองมี 
การแจงใหผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าสั่งทางปกครองลวงหนา และไมตองมีการแจงใหผูมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครองทราบ หรือมีการกํ าหนดวิธีการบังคับทางปกครองไวกอนดวย

3.2.2   แนวคดิมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส
เมื่อมีการออกคํ าสั่งทางปกครองไปแลว ถาผูรับคํ าสั่งทางปกครองปฏิบัติตาม  

คํ าสั่งทางปกครองนั้น ถือวาเปนคํ าสั่งทางปกครองที่มีการปฏิบัติตามคํ าสั่งแลว หากผูรับคํ าสั่ง    
ทางปกครองไมปฏิบตัติามค ําส่ังทางปกครอง จะตองมกีารบงัคบัเพือ่ใหเปนไปตามค ําส่ังทางปกครอง
คือ การนํ าสถานะทางกฎหมายที่คํ าสั่งนั้นสรางขึ้นไปปฏิบัติใหเกิดความเปนจริง ซ่ึงสามารถแยก
พจิารณาเปนกรณีตางๆ กัน ดังนี้

(1) ในกรณีที่หนาที่ในการปฏิบติใหเปนไปตามคํ าสั่งนั้นตกอยูกับฝายปกครอง
เองไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เปนเรื่องที่ฝายปกครองนั้นจะตองใชมาตรการทุกอยางที่จํ าเปนเพื่อ
ทีจ่ะบงัคบัใหเปนไปตามคํ าส่ังทางปกครอง เชน การหยุดจายเงินเดือนใหแกขาราชการหลังจากที่มี
คํ าสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไปแลว หรือ การจายเงินอุดหนุนตามที่คํ าสั่งทางปกครองนั้นได
อนุมัติไว เปนตน

(2) ในกรณีที่คํ าส่ังไดใหสิทธิ หรือโอกาสแกเอกชน เชน  ใบอนุญาตลาสัตว 
อนุญาตใหครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินบางสวน ซ่ึงเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับเอกชนในการที่
จะใชสิทธิของตนในการดํ าเนินการ ฝายปกครองเพียงแตตองไมขัดขวางการใชสิทธิดังกลาว

(3) ในกรณทีีค่ ําสัง่นัน้ก ําหนดภาระหนาทีข่องเอกชน กรณเีชนนีม้ปีญหามากทีสุ่ด
เพราะเอกชนสามารถที่จะทํ าใหการบังคับตามคํ าสั่งที่ขึ้นอยูกับตนลมเหลวไมได ซ่ึงมีปญหาวา 
ฝายปกครองจะทํ าอยางไร เพื่อจะบังคับใหเอกชนปฏิบัติตามคํ าส่ังดังกลาว
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การทีเ่อกชนมภีาระตองปฏบิตัติามค ําสัง่ทางปกครองนัน้ ในหลกัการพืน้ฐาน
เกดิจากขอสันนิษฐานความชอบดวยกฎหมาย คือ เอกชนจะตองปฏิบัติตามคํ าส่ัง ฝายปกครองไมมี
ความจ ําเปนทีจ่ะตองรองขอตอศาล เพือ่ใหออกค ําบงัคบัเพือ่บงัคบักบัเอกชนเหมอืนกรณขีองเอกชน
ปฏิบตัติอเอกชนดวยกันเอง แสดงใหเห็นวาความหมายของคํ าวาคํ าส่ังทางปกครอง หมายถึงการที่
คํ าส่ังที่มีผลใชบังคับทันที (decision executoire) โดยปกติ เพื่อที่จะบังคับผูที่ไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง 
ฝายปกครองจะพิจารณาถึงความกลัวที่จะถูกลงโทษทางอาญา กลาวคือ ในกรณีที่เอกชนไมปฏิบัติ
ตามคํ าสั่งจะถูกฟองตอศาลอาญา ซ่ึงศาลจะมีคํ าพิพากษาลงโทษตามโทษที่กํ าหนดไว ซ่ึงก็เปนที่
คาดหวงัวามาตรการในเรือ่งนีจ้ะพอเพยีงทีจ่ะท ําใหมกีารปฏบิตัติามค ําสัง่ เปนทีแ่นนอนวา เพือ่ทีจ่ะให
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการลงโทษในทางอาญาที่วา nulla poena sine lege (จะไมมี    
การลงโทษหากไมมีกฎหมายใหอํ านาจไว) การใชมาตรการดังกลาวจะตองอยูภายใตสมมุติฐานที่วา 
ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกํ าหนดไววา การไมปฏิบัติตามคํ าสั่งทางปกครองเปนความผิดและ
กํ าหนดโทษสํ าหรับความผิดดังกลาวไว ซ่ึงไดแก กรณีของบรรดากฎเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ซ่ึงมาตรา R.26-15 แหงประมวลกฎหมายอาญาเดิม หรือมาตรา R.610-5 ของประมวล
กฎหมายอาญาฉบับใหมไดกํ าหนดโทษไว นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเฉพาะที่มีบทบัญญัติในทํ านอง
เดียวกันในสวนที่เกี่ยวกับคํ าส่ังทางปกครองประเภทอื่นควบคูไปกับโทษทางอาญา ฝายปกครอง
อาจกํ าหนดมาตรการหรือโทษในลักษณะทางปกครองขึ้น ซ่ึงก็จะทํ าใหเกิดเกรงกลัวข้ึนและมีผล
ในทางออมใหมีการปฏิบัติตามคํ าส่ัง โดยจะทํ าใหความเกรงกลัวเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่วา ฝายปกครอง
เปนทั้งคูกรณีและเปนผูที่ตัดสินในขณะเดียวกัน และในกรณีนี้หลักประกันแกคูกรณีฝายเอกชน     
ก็มีอยูนอยมาก (ตัวอยางเชน การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพสํ าหรับการประกอบอาชีพ   
บางประเภทที่ตองมีใบอนุญาต ซ่ึงเปนการที่ฝายปกครองลงโทษผูประกอบอาชีพที่ไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ฝายปกครองกํ าหนด หรือการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่โดยคํ าสั่งของผูวาราชการจังหวัด 
เปนตน) แตก็อาจเปนไปไดที่วา การขูหรือการใชมาตรการลงโทษทางอาญาหรือทางปกครอง      
ดงักลาวยงัไมเพียงพอที่จะทํ าใหเอกชนปฏิบัติตามคํ าส่ัง หรืออาจเปนไปไดวา ไมมีกฎหมายฉบับใด
กํ าหนดโทษหรือมาตรการไวสํ าหรับกรณีของคํ าสั่งบางประเภท หรือในทายที่สุดอาจเปนไปไดวา 
มีเหตุจํ าเปนเรงดวนที่ทํ าใหไมอาจรอใหมีการลงโทษทางอาญาได โดยมีความจํ าเปนจะตองใหมี
การปฏบิตัติามค ําสัง่ทนัท ีในกรณดีงักลาว ฝายปกครองมมีาตรการซึง่ถือเปนอาวธุทีท่รงพลงัเปนพเิศษ  
ซ่ึงไดแก การบังคับ (contrainte) โดยหนวยงานที่มีหนาที่ในการบังคับการ ซ่ึงในกรณีที่การปฏิบัติ
ตามคํ าส่ังมิใชเปนเรื่องเฉพาะตัวแลว ฝายปกครองสามารถเขาดํ าเนินการแทนที่เอกชนผูไมปฏิบัติ
ตามคํ าส่ังไดเอง (ตัวอยางเชน การยกรถที่จอดในที่หามจอด) หากแตในกรณีที่มีการปฏิบัติตาม     
ค ําส่ังเปนเรื่องเฉพาะตัว (เชน คํ าส่ังใหยึดอสังหาริมทรัพยที่บังคับใหผูครอบครองตองร้ือถอนทํ าให
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สถานที่นั้นวางเปลา)  ฝายปกครองสามารถใชวิธีการบังคับทางวัตถุ  ซ่ึงเรียกวา l’executive forcee 
บงัคับใหมีการปฏิบัติตามคํ าส่ังโดยใชกํ าลังได

เงื่อนไขในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ระหวางการที่ฝายปกครอง
จะเขาดํ าเนินการเพื่อปฏิบัติตามคํ าส่ังเอง (l’execution d’office) กบัการใชกํ าลังบังคับ (execution 
forcee) ซ่ึงตามแนวค ําพพิากษามไิดมกีารแบงแยกไวนัน้ เปนการควบคกุคามอยางรายแรงตอสถานะ
ทางกฎหมายของเอกชน อยางไรกด็ ี เรากไ็มอาจปลอยใหฝายปกครองตองปราศจากอาวธุในการรบัมอื
กบัความดือ้ดงึอันเปนประโยชนสวนตัวของบุคคล มีกฎหมายบางฉบับไดแกไขปญหาดังกลาวดวย
การอนุญาตไวอยางชัดแจงใหใชกํ าลังบังคับไดในเรื่องที่เกี่ยวของนอกเหนือไปจากกรณีดังกลาว 
และเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไว หากเห็นวาจะสามารถใชมาตรการบังคับได ตามแนว        
ค ําพิพากษาจะกํ าหนด

ในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตุลาการผูแถลงคดี Romieu ไดสรุป
ไวอยางเปนระบบในการแถลงคดีตามคํ าพิพากษาของศาลคดีขัดกัน ลงวันที่ 2 ธันวาคม 1902 ในคดี 
Societe immobiliere de Saint-Just ดงันี้3

1. คํ าสั่งที่จะใหมีการบังคับใหปฏิบัตินั้นจะตองมีฐานมาจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่มีลักษณะทัว่ไป

2. ฝายปกครองจะตองไดรับความกระทบกระเทือนจากการดื้อดึงไมยอม
ปฏิบตัติามค ําสัง่ ไมวาจะในลกัษณะกระท ํา (active) หรือไมกระท ําการ (passive) เพราะมฉิะนัน้แลว
การนํ ามาตรการบังคับมาใช ยอมไมมีความจํ าเปน

3. ไมสามารถที่จะใชวิธีการอื่นในการจัดการกับผูที่ดื้อดึง ไมวาจะเปน
เพราะวาไมมบีทบญัญตัขิองกฎหมายก ําหนดโทษทางอาญาไว (ซ่ึงเปนกรณขีองคด ีSociete de Saint-Just
ดังกลาวขางตน อันเปนคดีเกี่ยวกับการเนรเทศนักบวช โดยดํ าเนินการตามรัฐบัญญัติ ค.ศ.1901      
วาดวยการชุมนุมทางศาสนา โดยรัฐบัญญัติฉบับนี้มิไดบัญญัติฉบับนี้มิไดบัญญัติมาตรการลงโทษ
ไว) หรือไมไดบัญญัติโทษทางปกครองไว (คํ าวินิจฉัยสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1925
ในคดี Anduran) หรือมาตรการลงโทษที่ใชไปแลวไมไดผล

4. เงื่อนไขดังกลาวขางตนอาจถูกแทนที่ดวยเหตุผลของความเรงดวน      
เพยีงประการเดยีวได ในกรณีเรงดวนอนุญาตใหฝายปกครองเขาดํ าเนินการเองหรือใชกํ าลังไดเสมอ 
แมวาจะไมมีการดื้อดึงและโดยไมจํ าตองใชมาตรการลงโทษทางอาญาเสียกอน และอนุญาตให   

                                                          
3 สถาบันวิจัยและใหคํ าปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2545, ตุลาคม). หลักกฎหมายปกครอง

ฝร่ังเศส (รายงานการวิจัย). หนา 99-100.
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ฝายปกครองเขาด ําเนนิการแทนทีไ่ปกอนไดแมวาจะยงัไมมกีารออกค ําสัง่ หากเหน็วา ค ําสัง่ทีจ่ะออกไป
จะไมไดรับการปฏบิตั ิ เชน การยึดหนังสือพิมพหรือทํ าลายแผนปดประกาศ ซ่ึงเห็นวาเปนอันตราย
ตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง ซ่ึงฝายปกครองสามารถดํ าเนินการไดโดยไมตองมีคํ าส่ังแก    
ผูเกี่ยวของใหยึดหนังสือพิมพหรือทํ าลายแผนปดประกาศเสียกอน มาตรการนี้นํ ามาใชมิใชเพราะ
เหตุผลในเรื่องการดื้อดึงไมปฏิบัติตาม และมิใชเปนกรณีที่ฝายปกครองปฏิบัติแทนที่ หากเปน    
การกระทํ าไปเองกอน (action d’office) (ค ําพพิากษาคดีขัดกัน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1954   
ในคดี Office publicitaire de France)

5. ในทกุๆ กรณี รวมทั้งกรณีซ่ึงเพิ่งจะกลาวถึงขางตน มาตรการที่นํ ามาใช
จะตองไมเกนิเลยไปกวาวตัถุประสงค (ค ําพพิากษาศาลคดขีดักนั ลงวนัที ่8 เมษายน ค.ศ.1935 ในคดี

6. การขยายขอบเขตอํ านาจของฝายบริหารในการออกกฎ โดยรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1958 ไดกอใหเกิดผลกระทบบางอยางตอหลักการนี้ กลาวคือ การกํ าหนดความผิดและโทษ
สํ าหรับความผิดดังกลาวไมไดเปนอํ านาจของฝายนิติบัญญัติอีกตอไป แตเปนอํ านาจของฝายบริหาร 
(pouvoir reglementaire) (ค ําพิพากษาสภาแหงรัฐ ลงวันที่ 12 กมุภาพันธ ค.ศ.1960 ในคดี Ste Eky
เกี่ยวกับความไมลงรอยกันระหวางคํ าพิพากษาของสภาแหงรัฐกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในเรื่อง
การขยายขอบเขตของอํ านาจของฝายบริหารในการออกกฎหมายลํ าดับรอง) แตก็ไมปรากฎวา    
ฝายปกครองจะไดถือเอาประโยชนจากอํ านาจดังกลาวในการที่จะออกกฎ เพื่ออนุญาตใหตนเอง   
ใชกํ าลังบังคับ เพราะวาการใชกํ าลังบังคับนี้จะมีผลกระทบตอเสรีภาพพื้นฐานหรือทรัพยสินของ
ประชาชน  ซ่ึงตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนญูก ําหนดใหอยูในอํ านาจของฝายนิติบัญญัติ
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บทที่ 4
การวิเคราะหปญหาการบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองแกเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

ในการด ําเนินกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ทํ าใหมีการตองติดตอระหวางเจาหนาที่
และผูใชไฟ  จึงเปนโอกาสทํ าใหเจาหนาที่กระทํ าการทุจริตตอหนาที่โดยนํ าเงินที่ผูใชไฟชํ าระให
การไฟฟาสวนภูมิภาคไปใชประโยชนสวนตัวไมนํ ามาสงมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค  ในกรณี
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากการทุจริตแลวเจาหนาที่ยังประพฤติผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539      โดยเจาหนาที่ขับรถขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงทํ าใหเกิดความเสียหาย  เจาหนาที่นํ าพัสดุอุปกรณของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคไปใชในการกอสรางแลวไมนํ ากลับมาคืนใหครบตามจํ านวน  นํ าวัสดุอุปกรณไป
ใชประโยชนสวนตนเจาหนาที่ไปทํ าการติดตั้งมิเตอรและเปลี่ยนขนาด แลวไมออกใบเสร็จรับเงิน
ให  แตกลับตอไฟตรงใหผูใชไฟแทน  และนํ าเงินที่ผูใชไฟจายคาติดตั้ง คามิเตอรไปใชสวนตน  เจา
หนาทีค่วบคุมงานกอสรางสงคืนสายไฟจากงานรื้อถอนไมครบถวน    เจาหนาที่พัสดุละเลยหนาที่ 
ขาดการควบคุม ปลอยปละละเลยงาน จัดเก็บพัสดุไมเปนหมวดหมู เปนเหตุใหพัสดุขาดบัญชี
จ ํานวนมาก ถือเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  การกระทํ าละเมิดดังกลาวขางตน ผูกระทํ า
ละเมดิตองชดใชคาเสียหายตอการไฟฟาสวนภูมิภาค  เนื่องจากเจาหนาที่ตองชดใชสินไหมทดแทน 
เนือ่งจากเจาหนาที่ดังกลาวไดกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  ตามมาตรา 10ประกอบกับมาตรา 
8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 เปนผลใหหนวยงานของรัฐไดรับ
ความเสียหาย  หนวยงานของรัฐมีอํ านาจออกคํ าส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทํ าความผิดชํ าระเงินได
ภายในเวลาที่กํ าหนด  ซ่ึงคํ าส่ังตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่ พ.ศ.2539 ดงักลาวเปนคํ าส่ังทางปกครองที่กํ าหนดใหชํ าระเงิน และมาตรา 57 แหงพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บญัญตัิวา คํ าส่ังทางปกครองที่กํ าหนดใหผูใดชํ าระ
เงิน  ถาถึงกํ าหนดแลวไมชํ าระโดยถูกตองครบถวนใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นตองชํ าระ
ภายในระยะวเลาที่กํ าหนด

แตตองไมนอยกวาเจด็วนัถาไมมกีารปฏบิตัิ

DPU



74

ตามค ําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและ
ขายทอดตลาดเพื่อชํ าระเงินใหครบถวน

ในปหนึง่ๆ จะมกีรณเีจาหนาทีท่จุริตกระท ําละเมดิตอการไฟฟาสวนภมูภิาคเปนจ ํานวนมาก
เชน

ในป พ.ศ. 2547 มเีจาหนาที่กระทํ าความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ จํ านวน 13 เร่ือง 
เปนวงเงนิคาเสียหายที่ตองชดใชใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจํ านวน 2,071,402.54 บาท
                    พ.ศ. 2548 มเีจาหนาทีก่ระท ําความผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่จ ํานวน 12 เร่ือง เปนวงเงนิ
คาเสยีหายที่ตองชดใชใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจํ านวน 8,203,946.55 บาท
                    พ.ศ. 2549 มเีจาหนาทีก่ระท ําความผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่จ ํานวน 2 เร่ือง เปนวงเงนิ
คาเสยีหายทีต่องชดใชใหการไฟฟาสวนภมูภิาคจ ํานวน 318,737.50 บาท เปนขอมลูจากส ํานกักฎหมาย
การไฟฟาสวนภูมิภาค

เมือ่การไฟฟาสวนภมูภิาคไดทราบถงึการกระท ําความผดิของเจาหนาทีใ่นการดํ าเนินการ
การไฟฟาสวนภมูภิาคจะตัง้คณะกรรมการสอบสวนความผดิทางวนิยั และความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หากขอเท็จจริงปรากฏอยางไรก็จะมีการลงโทษ  
ทางวนิยั และมคี ําสัง่ใหเจาหนาทีผู่กระท ําความผดิชดใชเงนิใหการไฟฟาสวนภมูภิาค จากขอเทจ็จรงิ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเจาหนาที่ซ่ึงกระทํ าความผิดไดรับคํ าสั่งใหชดใชเงินจากการไฟฟา     
สวนภมูภิาคแลวเปนเวลานาน การไฟฟาสวนภมูภิาคจงึสงเรือ่งใหสํ านกัอยัการฟองคดตีอศาลปกครอง
แตสํ านักงานอัยการมีหนังสือที่ อส.(กท) 0049/ (ร) 010 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2549 แจงวา     
การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมมีอํ านาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
เจาหนาที่ ผูกระทํ าความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไดโดยขายทอดตลาด เพื่อชํ าระเงินใหครบตาม
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยไมจํ าตองฟองตอศาล
และสงเรือ่งคนืกลบัใหการไฟฟาสวนภมูภิาค ซ่ึงความเหน็ของส ํานกังานอยัการสงูสุดนัน้เปนไปตาม
แนวคํ าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เลขที่ 113/2548 ระหวางกรมสรรพกรและพนักงาน ซ่ึง
ทจุริตตอหนาทีเ่บยีดบงัเงนิคาภาษอีากรไปใชประโยชนสวนตน ซ่ึงศาลปกครองสงูสดุมคีวามเหน็วา
เมื่อขอเท็จจริงในคดีปรากฎวาผูฟองคดีคือกรมสรรพกรไดมีคํ าสั่งใหผูถูกฟองคดีชํ าระเงินและไดมี
หนงัสอืเตือนแลว ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชํ าระเงินภายใน 7 วนั ผูถูกฟองคดียังไมปฏิบัติตามคํ าเตือน 
ผูฟองคดียอมมีอํ านาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดี
ทัง้สาม และขายทอดตลาดเพื่อชํ าระเงินใหครบถวนตามนัยมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได กรณีจึงถือไดวาการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
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ของผูฟองคด ี ไมจ ําตองมคี ําบงัคบัตามทีก่ ําหนดในมาตรา 72 แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองจึงไมมีสิทธิฟองคดีนี้

สํ าหรับกรณีของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีลักษณะเชนเดียวกับคดีของกรมสรรพกร แต
การไฟฟาสวนภูมิภาค ยังมิไดนํ าคดีไปฟองศาลปกครอง หรือดํ าเนินมาตรการบังคับทางปกครอง
มาใชบังคับแตอยางใด

ตอมา สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร. 0503/ว. 134 ลงวันที่ 28
มถุินายน 2547 แจงรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยความวา ในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่
15 มถุินายน 2547 คณะรฐัมนตรไีดพจิารณาความเหน็วา ปจจบุนัรางพระราชบญัญตัติางๆ ทีก่ระทรวง
และหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของไดเสนอใหคณะรฐัมนตรพีจิารณาบางฉบบัเปนรางกฎหมายทีก่ ําหนด
ใหผูฝาฝนมคีวามผดิทางอาญาและมบีทก ําหนดโทษ ในกรณทีีเ่ปนความผดิเพยีงเลก็นอยและมโีทษปรบั
หากจะตองดํ าเนินคดีในทางอาญาอาจเปนความยุงยากและไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปจจุบัน ตวัอยางเชน ในกรณีผูฝาฝนไมยินยอมเปรียบเทียบปรับ หากดํ าเนินการในทางอาญา
อาจตองควบคุมตัว จัดทํ าประวัติและลายพิมพนิ้วมือ  การกักขังแทนโทษปรับ เปนตน  ประกอบกับ
จะเปนเหตทุีท่ ําใหคดอีาญาทีม่โีทษเพยีงเลก็นอยข้ึนสูศาลและเปนภาระแกศาลโดยไมจ ําเปน จงึสมควร
ทีก่ระทรวง หนวยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวของ และสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไดนํ าบทบัญญัติ
ในพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2534 สวนที ่8 การบงัคบัทางปกครอง ซ่ึงบญัญตัิ
เกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาด เพื่อชํ าระเงินตามมาตรา 57, 58 และ มาตรา 61
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)  ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบญัญตัดิงักลาวมาใชบงัคบั หรือปรับปรงุกฎหมายใหสามารถน ํามาตรการดงักลาวมาใชบงัคบั
ใหมากยิง่ขึน้ นาจะมคีวามเหมาะสมมากกวา และกระทรวงมหาดไทยไดมหีนงัสอื ทีม่ท. 0208.2/ว 2326
ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2547 แจงหนวยงานทีข่ึน้กบักระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงรวมถงึการไฟฟาสวนภมูภิาค
ดวย โดยขอความรวมมือใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายหรือรางกฎหมายทราบ 
มตคิณะรฐัมนตรีและใชเปนแนวทางในการบังคับใชกฎหมาย หรือเสนอรางกฎหมายของหนวยงาน
ตอไป

เนื่องจากแนวคํ าพิพากษาของศาลปกครองในการใหนํ ามาตรการบังคับทางปกครอง  
มาใชบงัคบันัน้เปนแนวทางเดยีวกนักบัมตคิณะรฐัมนตรทีีต่องการใหน ํามาตรการบงัคบัทางปกครอง
มาใชกบักฎหมายตางๆ ซ่ึงตามพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539
นัน้ เหมาะสมที่จะนํ ามาตรการบังคับทางปกครองมาใช เพราะการทํ าละเมิด หรือการทุจริตบางกรณี
มจี ํานวนเงนิไมมากนกั แตถาไมน ํามาตรการบงัคบัทางปกครองมาใชกไ็มสามารถบงัคบัใหชํ าระเงนิได
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เนือ่งจากการไฟฟาสวนภมูภิาคยงัมไิดน ํามาตรการบงัคบัทางปกครองมาใชตามความเหน็ของส ํานกังาน
อัยการสูงสุด เพราะจะเกิดปญหาตางๆ ดังตอไปนี้

4.1  ปญหากรณีศาลปกครองไมรับฟองคดีตอหนวยงานของรัฐและใหใชมาตรา 57 ของวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ปญหาที่ศาลปกครองไมรับฟองคดีที่หนวยงานของรัฐพิจารณาขอใหบังคับเอกชนให
ปฏิบตัติามคํ าส่ังทางปกครอง โดยศาลเห็นวาหนวยงานของรัฐมีอํ านาจบังคับตามคํ าส่ังทางปกครอง
เองไดตามมาตรา 57 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2535 ตามแนวค ําพพิากษา
ของศาลปกครองสูงสุดเลขที่ 113/2548 ซ่ึงเปนกรณีของกรมสรรพกร เรียกใหเจาหนาที่ที่ทุจริต   
เงนิคาภาษี ขอใหศาลบังคับใหชํ าระเงินแตศาลไมรับฟอง และเห็นวาหนวยงานสามารถใชมาตรการ
บงัคบัทางปกครองได แตการใชตามมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ที่กระทํ าความผิดตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  โดยการกระทํ าทุจริตตอหนาที่และ
หนวยงานไดมีคํ าสั่งทางปกครองใหชดใชเงินและเจาหนาที่ไมชดใชนั้น เมื่อศาลปกครองไมรับคดี  
โดยมคีวามเห็นวาหนวยงานสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 ได การไฟฟา
สวนภูมิภาคไดมีหนังสือขอใหพนักงานอัยการดํ าเนินคดียื่นฟองนายมนัส ตวนเย็น อดีตพนักงาน
การไฟฟาสวนภมูภิาคและผูคํ ้าประกนัขอหาผดิสญัญาจางแรงงาน พนกังานอยัการ สํ านกังานคดแีรงงาน
เขต 6 พจิารณาแลวเหน็วา การไฟฟาสวนภมูภิาคเปนหนวยงานของรฐั  ขณะเกดิเหตนุายมนสั ตวนเยน็
เปนพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทํ าการทุจริตตอหนาที่ยักยอก
นํ าสายไฟฟาขนาดตางๆ ของคลัง กฟจ.นครสวรรค ไปเปนประโยชนสวนตัวเปนมูลคาจํ านวน
6,533,368.29 บาท จงึเปนการกระท ําละเมดิตอหนวยงานของรฐั คอื การไฟฟาสวนภมูภิาค ซ่ึงจะตอง
รับผิดชดใชคาเสยีหาย จงึเปนคดพีพิาทระหวางหนวยงานของรฐักบัเจาหนาทีข่องรฐั เปนคดปีกครอง
มใิชคดแีรงงาน ซ่ึงอยูในอ ํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองพษิณโุลก ทัง้นีต้ามคดศีาลปกครอง
พษิณโุลก เลขแดงที ่169/2548 ระหวางนายอดลุย พทิยายน ผูฟองคด ีการไฟฟาสวนภมูภิาค ผูถูกฟองคดี
มิใชอยู ในอํ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมีสิทธิเรียกให        
นายมนสั ตวนเย็น กับผูคํ้ าประกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และเมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดมีคํ าสั่งเรียกใหนายมนัส ตวนเย็น ชดใชคาเสียหายจากการกระทํ าความผิด พรอมมีหนังสือ    
บอกกลาวแจงนายมนสั ตวนเยน็ ชดใชคาเสยีหายแลวแตยงัคงเพกิเฉย ถือไดวาการไฟฟาสวนภมูภิาค
ใชอํ านาจออกคํ าส่ังเรียกใหนายมนัส ตวนเย็น ชํ าระคาเสียหายภายในเวลาที่กํ าหนดตามมาตรา 12
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แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมมี
อํ านาจใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง โดยยดึหรืออายดัทรพัยสินของนายมนสั ตวนเยน็ ขายทอดตลาด
เพือ่ชํ าระเงนิใหครบถวนตามมาตรา 57 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
โดยไมจํ าตองฟองตอศาล การที่การไฟฟาสวนภูมิภาคแจงวาการดํ าเนินการใชมาตรการบังคับ    
ทางปกครองดังกลาว ปจจุบันยังมีปญหาในการปฏิบัติอยูมาก หากใชมาตรการบังคับทางปกครอง  
ซ่ึงจะตองมีขั้นตอน ยึด อายัด ตลอดจนขายทอดตลาดทรัพยสินของผูกระทํ าละเมิด แมวากฎหมาย
จะบัญญัติใหนํ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชโดยอนุโลมก็ตาม หรืออางวา
ภายหลังจะไดสงส ํานวนการสอบสวนดงักลาวใหกระทรวงการคลงักต็าม แตระยะเวลาทีจ่ะด ําเนนิการ
กบัผูกระทํ าละเมิดก็ไดลวงพน 2 ปไปแลวตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 มาตรา 10 วรรคสอง ก็ตาม เห็นวาไมใชเหตจุ ําเปนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะนํ ามาอาง
เพือ่ไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวได1 แตในมาตรา 57 วธีิปฏิบัติราชการทางปกครองมิไดกํ าหนด
หลักเกณฑขัน้ตอนในการด ําเนนิการบงัคบัทางปกครองไว เพราะการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง
เปนการลวงเขาไปในสทิธิของทรพัยสิน หากไมมหีลักเกณฑขัน้ตอนการปฏบิตัทิีชั่ดเจนแลว เจาหนาที่
จะไมกลาที่จะดํ าเนินการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แหงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เพราะอาจถูกฟองรองไดทั้งคดีแพงและคดีอาญาได

 4.2  ปญหาจากการนํ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชกับมาตรการทางปกครอง
โดยอนุโลม

 การที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะนํ ามาตรา 57 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชใน  
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
โดยอนุโลมนั้น ในเรื่องระยะเวลาในการยึดทรัพยและขายทอดตลาดตองดํ าเนินการภายใน 10 ป 
ตามมาตรา 271 ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง  โดยจะนบัเริม่ตนในวนัใด คอื วนัทีก่ารไฟฟา
มีคํ าสั่งใหยึดหรืออายัด หรือวันที่เจาหนาที่ไดทํ าการยึดหรืออายัด ซ่ึงตามประมวลแพงใหเร่ิมนับ
ตั้งแตมีคํ าพิพากษา แตการใชมาตรการบังคับทางปกครองมิตองใชคํ าพิพากษา ทํ าใหเกิดปญหา    
ในการตคีวาม เชน เจาหนาที่ไดมีการดํ าเนินการยึด หรืออายัด ทรัพยสินของผูรับคํ าส่ังทางปกครอง
ภายในเวลา 10 ป นบัจากวนัทีม่คี ําสัง่ทางปกครอง ตอมาเมือ่มกีารขายทอดตลาดหลงัจาก 10 ปไปแลว  
จะถูกตองตามประมวลแพงหรือไม เพราะการขายทอดตลาดตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง  

                                                          
1 หนังสืออัยการสูงสุดที่ อส.(กท) 0049/(ร)010 ลงวันที่ 19 มกราคม 2549.
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หากมกีารยดึภายใน 10 ป  นบัแตวนัทีศ่าลมคี ําพพิากษา แตท ําการขายทอดตลาดหลงัจากลวงเลย 10 ป
แลว กย็ังถือวาการขายทอดตลาดนั้นยังชอบดวยกฎหมายอยู

นอกจากนั้นยังมีแนวคํ าพิพากษาฎีกา เมื่อมีการดํ าเนินการยึดอายัดแลว หากทรัพย       
ทีเ่จาหนาที่ยึดอายัดนั้น มบีคุคลภายนอกอางวาทรัพยนั้นไมใชของผูที่ถูกบังคับในประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง ศาลจะเปนผูช้ีขาดวาทรัพยนั้นเปนของผูใด ซ่ึงเรียกวาการรองขัดทรัพย แต
ในการบังคับทางปกครองในการชี้ขาดวาทรัพยเปนของผูใดจะเปนอํ านาจของใครเปนผูช้ีขาด ซ่ึง
การชีข้าดในกรรมสทิธ์ิของทรพัยสินนัน้ ถาใหเจาหนาทีห่นวยงานทีท่ ําการยดึ หรืออายดั เปนผูช้ีขาด  
ก็ไมเหมาะสมเพราะเปนการใชอํ านาจเหมือนศาล ซ่ึงในการใชอํ านาจของศาลในการชี้ขาดนั้น มี
กฎหมายใหอํ านาจไวชัดเจน แตสํ าหรบัเจาหนาทีฝ่ายปกครองมไิดมกีฎหมายรองรบัอ ํานาจในการชีข้าด
ไว จงึเปนปญหาวาเจาหนาที่ฝายปกครองจะชี้ขาดไดหรือไม สํ าหรับการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปน
รัฐวสิาหกจิตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง

ขอ 1 การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูอยูใตบังคับของคํ าส่ังทางปกครอง ใหเปนอํ านาจหนาที่ของเจาหนาที่ดังตอไปนี้  
ซ่ึงอ ํานาจผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูในขอ

(4) ผูบริหารกจิการของรฐัวสิาหกจิหรอืหนวยงานอืน่ของรฐั ในกรณทีีผู่ท ําค ําส่ัง
ทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐแลวแตกรณี

ซ่ึงจะเหน็ไดวาตามกฎหมายแลวใหอํ านาจเฉพาะทรพัยของผูอยูภายใตค ําสัง่ทางปกครอง
เทานัน้ สํ าหรับผูที่รองขัดทรัพยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจะใหศาลเปนผูช้ีขาด แตสํ าหรับ
การใชมาตรการบงัคบัทางปกครองมไิดใหอํ านาจผูออกค ําสัง่ทางปกครองในการชีข้าด การรองขดัทรพัย
จึงเปนปญหาวาฝายปกครองไมมีอํ านาจตามกฎหมายในการชี้ขาดหากมีการรองขัดทรัพยเกิดขึ้น  
และหากมกีารรองขดัทรพัยจะใหหนวยงานใดผูช้ีขาด ควรมกีฎหมายก ําหนดอ ํานาจหนาทีใ่นการชีข้าด
ดงักลาวใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาการฟองรองภายหลัง
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4.3  ปญหาในการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับผูคํ้ าประกัน

เมื่อเกิดการกระทํ าความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
แลว และมคีํ าส่ังใหเจาหนาที่ชดใชเงินในการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ มาตรา 13 ใหคณะรฐัมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซ่ึงตองรับผิด
ตามมาตรา 8 และ มาตรา 10 สามารถผอนชํ าระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํ านึงถึงรายได ฐานะ 
ครอบครัว และความรับผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย และการไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดมีขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2545 ขอ 19.4 ในกรณคีวามเสียหายเกิดแกเงิน ใหชดใชเปนเงินเพียงอยางเดียวตาม
หลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกํ าหนด ขอ 19.4 จดัใหมผูีคํ้ าประกันและในกรณีที่เห็นสมควร
จะใหวางหลกัประกนัดวยกไ็ด ตามปญหาคอื หากผูถูกค ําสัง่ทางปกครองไมชดใชเงนิและตองมกีารยดึ
อายดั ขายทอดตลาด ผูคํ ้าประกนัจะตองรับผิดชอบเพยีงใด มาตรการบงัคบัทางปกครองจะครอบคลมุ
ไปถึงผูคํ้ าประกันดวยหรือไม แตคํ าส่ังทางปกครองผูกพันเฉพาะผูรับคํ าส่ัง ผูคํ้ าประกันไมไดเปน  
ผูรับคํ าส่ังทางปกครอง  ก็ไมนาจะมีผลบังคับถึงผูคํ้ าประกัน แตถาหนวยงานออกคํ าส่ังทางปกครอง
ถึงผูคํ้ าประกันแจงใหชดใชเงินตามที่ไดประกันไวคํ าส่ังที่หนวยงานออกก็ถือเปนคํ าส่ังทางปกครอง  
ถาค ําส่ังดงักลาวเปนค ําส่ังทางปกครอง กส็ามารถทีจ่ะใชมาตรการบงัคบัทางปกครองกบัผูคํ ้าประกนั
ตามคํ าส่ังทางปกครองที่ออกโดยตรงกับผูคํ้ าประกันได ถึงแมความสัมพันธของผูคํ้ าประกันจะเปน
ความสัมพันธทางแพง แตตนเหตุแหงการคํ้ าประกันเกิดจากการไมปฏิบัติตามคํ าส่ังทางปกครอง
เงนิใหการไฟฟาสวนภูมิภาคแตก็ไมไดรับการชดใช  ซ่ึงตามคาตัดสินของศาลปกครองสูงสุด  คํ าส่ัง
ใหชดใชเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคถือเปนคํ าส่ังทางปกครองเชนเดียวกับคํ าส่ังของกรมสรรพกร  
ดงันัน้การไฟฟาสวนภมูภิาคสามารถใชมาตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา 57 แหงพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดเชนเดียวกัน แตปญหาคือ เมื่อไมมีการกํ าหนดหลักเกณฑวิธีการ
ในการบังคับทางปกครองไวใหชัดเจน เจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคก็ไมกลาดํ าเนินการ
บงัคบัทางปกครองดงักลาว เพราะเกรงจะถกูด ําเนนิคดทีัง้ทางแพงและอาญาได สํ าหรับกรณผูีคํ ้าประกนั
คดนีายมนัส ตวนเย็น ซ่ึงทุจริตตอหนาที่ ตองชดใชเงินจํ านวน 6,533,368.29 บาท ซ่ึงอัยการมี  
ความเห็นวาสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองได แตการไฟฟาสวนภูมิภาคจะใชมาตรการ
บังคับทางปกครองกับผูคํ้ าประกันของนายมนสั ตวนเย็นไดหรือไมนั้น ไมมกีฎหมายกํ าหนดไว
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4.4 ปญหากรณีการออกคํ าสั่งใหใชเงิน กรณีเจาหนาที่กระทํ าผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติ      
ความรบัผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ออกจากราชการไปแลว

เมือ่เกดิความเสยีหายตอการไฟฟาสวนภมูภิาค และไดมกีารสอบสวนตามพระราชบญัญัติ
ความรับผิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซ่ึงโทษในการกระทํ าผิดที่ตองชดใชเงินใหแกการไฟฟา    
สวนภมูภิาคนั้นเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซ่ึงมีโทษทางวินัยดวย คือ ไลออก 
ปลดออก ในระหวางที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสงเรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณา การไฟฟา    
สวนภมูภิาคไดลงโทษทางวนิยั โดยปลดออก ไลออก ไปแลว ตอมาเมือ่กระทรวงการคลงัมคีวามเหน็
กลับมาที่การไฟฟาสวนภูมิภาความีความผิด แตพนักงานไดออกจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลว  
การไฟฟาสวนภมูภิาคจะออกค ําสัง่ทางปกครองใหเจาหนาที่ที่ออกจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลว
ชดใชเงนิไดหรือไม ในเรือ่งนี ้คณะกรรมการวธีิปฏิบตัริาชการทางปกครองไดมคีวามเหน็ เลขเสรจ็ที่
266/2545 วาพนกังานขับรถยนตซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่จะตองรับผิดจากผลแหงกระทํ าละเมิดไดลาออก
จากราชการไปแลว หนวยงานรฐัไมสามารถออกค ําสัง่ตามมาตรา 12 แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เพือ่ใหเจาหนาที่นั้นชํ าระคาสินไหมทดแทนได  เมื่อไมสามารถออกคํ าส่ัง
ทางปกครองไดก็ไมสามารถที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองได ดังนั้นสวนราชการจึงตองฟอง
คดตีอศาลเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกรองภายในอายุความ 1 ป นบัแตวันที่สวนราชการมีความเห็นตาม
กระทรวงการคลัง ดังนั้นจึงเปนปญหาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตองนํ าคดีขึ้นสูศาลเพื่อใหบังคับตาม
สิทธเิรียกรองของการไฟฟาสวนภมูภิาคภายในอายคุวาม 1 ป นบัแตไดรับแจงจากกระทรวงการคลงั
ซ่ึงปญหาดงักลาวการไฟฟาสวนภมูภิาคตองระมดัระวงัเรือ่งอายคุวาม ตองฟองภายในก ําหนดอายคุวาม
ดังกลาว

4.5  ปญหากรณีไมไดออกคํ าสั่งใหชดใชเงินภายในอายุความ

กรณีการใชมาตรการบังคับทางปกครอง การไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมเคยใชมาตรการ  
ดังกลาว แตกรณีศึกษาจากกรมสรรพากร ซ่ึงไดมีหนังสือขอใหสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วาการที่เจาหนาที่ใชมาตรการบังคับ    
ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชํ าระเงินใหครบถวนนั้น เจาหนาที่จะตอง
ด ําเนนิการดังกลาวภายในระยะเวลาเทาใด
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สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือแจง2 ความเห็นตอขอหารือวา เมื่อ     
กรมสรรพากรไดออกคํ าสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชํ าระเงินภายในอายุความมาตรา 10 พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเจาหนาที่ใชมาตรการบังคับดังกลาวภายใน 10 ป   
นบัแตวนัที่หนวยงานของรัฐออกคํ าส่ังใหเจาหนาที่ชดใชเงิน ตามมาตรา 271 แหงประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความแพง ซ่ึงตามมาตรา 57 วรรคสองแหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ใหนํ ามาใชบังคับโดยอนุโลม สํ าหรับกรณีนี้หากมีการกํ าหนดหลักเกณฑใหชัดเจน    
การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถดํ าเนินการกับพวกทุจริตตอการไฟฟาสวนภูมิภาคได โดยวิธีการใช
มาตราบังคับทางปกครองและในคํ าสั่งใหชดใชเงินนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไดระบุถึงสิทธิ    
ในการใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเจาหนาที่ผูรับคํ าสั่งทราบดวยวาถาไมปฏิบัติตามคํ าสั่ง
ทางปกครอง การไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํ านาจใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แหง 
พระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหครบกอน ตามคํ าส่ังทางปกครองได     
และจะก ําหนดระยะเวลาในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง คอื 10 ปนบัแตวนัทีห่นวยงานของรฐั
ไดออกค ําสัง่ทางปกครองไป เปนเงือ่นไขในการออกค ําสัง่ทางปกครองดวย จะท ําใหค ําสัง่ทางปกครอง
มีความสมบูรณ และหากมีการปลอยใหออกคํ าส่ังทางปกครองลาชา หรือใชมาตรการบังคับลาชา   
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดบัควรมีความรับผิดดวยตามสวน แตไมใชหลักลูกหนี้รวม

หากเกดิกรณกีารเรยีกใหชดใชเงนิดงักลาวนัน้ ผูออกค ําสัง่ปลอยระยะเวลาใหลวงเลยไป
จนเกิน 10 ปแลว จะสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองไดหรือไม และปญหาที่ตามมาก็คือ 
การใชคํ าสั่งทางปกครองมาเปนฐานในการเรียกชํ าระหนี้นั้น การกํ าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
ตามคํ าส่ังทางปกครองถือเปนสาระสํ าคัญของการออกคํ าส่ังทางปกครองดวยหรือไม หากไมอาจ
เรยีกรองใหเจาหนาที่ชดใชเงินไดเพราะความลาชา ปลอยเวลาใหเกิน 10 ป ผูบังคับบัญชาสมควร
จะตองรวมรับผิดชอบดวยมากนอยเพียงใด

เนื่องจากปญหาบางประการเปนปญหาที่มีลักษณะเดียวกันกับหนวยราชการอื่น ซ่ึง  
การไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมมีตัวอยางเกิดขึ้น เพราะยังไมเคยนํ ามาตรการบังคับทางปกครองมาใช
กับเจาหนาที่ที่กระทํ าความผิดทางละเมิด ถึงแมวาอัยการจะใหความเห็นวาการไฟฟาสวนภูมิภาค
สามารถจะน ํามาตรการบงัคบัทางปกครองมาใชได แตเมือ่กฎหมายไมไดก ําหนดรายละเอยีดขัน้ตอน
ในการปฏบิตัไิวใหชัดเจน ท ําใหเจาหนาทีก่ารไฟฟาสวนภมูภิาคไมกลาน ํามาตรการบงัคบัทางปกครอง
มาใชเพราะเกรงวาจะถูกฟองกลับทั้งในทางแพงและทางอาญา

                                                          
2 หนังสือสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร. 0905/305 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546.
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

1. บทสรุป
        เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานของรัฐ และมีการกระทํ าความผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ตอการไฟฟาสวนภูมิภาคจํ านวนมาก และการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง และมีคํ าส่ังลงโทษใหพนักงานชดใชเงินตามระเบียบ แตก็ไมไดรับ
การชดใชและเมื่อศาลปกครองสูงสุดไดตัดสินไววาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองตามมาตรา 57 ค ําสั่งทางปกครองที่กํ าหนดใหผูใดชํ าระเงิน  ถาถึงกํ าหนดแลวไมมีการ
ชํ าระใหถูกตองครบถวนใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นมาชํ าระภายในระยะเวลาที่กํ าหนดแต
ตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  ถาไมปฏิบัติตามคํ าเตือนเจาหนาที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดย
ยดึหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น และขายทอดตลาดเพื่อชํ าระเงินใหครบถวน

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพงโดยอนุโลม     สวนผูมีอํ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่
ก ําหนดในกฎกระทรวง

เมื่อไมมีการกํ าหนดวิธีการขั้นตอนการดํ าเนินมาตรการบังคับทางปกครองใหชัดเจน  
ทํ าใหเจาหนาที่ไมกลาเขาดํ าเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 เพราะการใช
มาตรการบังคับทางปกครองนั้น  เปนการกาวลวงเขาไปในดินแดนแหงสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน
ของประชาชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดวย  ผูที่กาวลวงเขาไปอาจถูกฟองคดีแพงหรือคดี
อาญากไ็ด  ถาไมมีกฎหมาย  ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนตางๆ มารองรับอํ านาจการเขาไปดํ าเนินการใช
มาตรการบังคับทางปกครองใหชัดเจน  หากสามารถเพิ่มเติม วิธีใชมาตรการบังคับทางปกครองขึ้น
ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2539 แทนการใชวิแพงโดยอนุโลมแลว จะทํ าให
เจาหนาที่ซ่ึงตองดํ าเนินมาตรการบังคับทางปกครองมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งจะ
สงผลใหมีการใชมาตรการบังคับทางปกครองเพิ่มมากขึ้น ตรงกับเจตนารมณของศาลที่ตองการให
ฝายปกครองใชมาตรการบังคับทางปกครอง และเจาหนาที่ไดรับความคุมครองเนื่องจากมีหลัก
เกณฑ ขั้นตอนปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครองที่ชัดเจน เปนการคุมครองเจาหนาที่ ซ่ึง
ปฏิบตัติามกฎหมายดวย สํ าหรับการไฟฟาสวนภูมิภาคก็เชนเดียวกัน จะไดนํ าขั้นตอนวิธีการในการ
บังคับ
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ทางปกครองมาใชกบัพนกังาน ซ่ึงกระท ําความผดิทางละเมดิของเจาหนาทีแ่ละการไฟฟาสวนภมูภิาค
มคี ําสัง่ใหชดใชเงินแลวแตไมยอมชดใช หากมีมาตรการบังคับทางปกครองอยางจริงจัง จะสงผลให
พนกังานมคีวามเกรงกลวัทีจ่ะถกูบงัคบัตามมาตราการบงัคบัทางปกครอง มผีลใหการกระท ําความผดิ
ทางละเมิดของเจาหนาที่ลดลง ซ่ึงจะทํ าใหบริการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปนบริการสาธารณะนั้น     
มปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเปนประโยชนตอประชาชนสวนรวมของประเทศ

ผลจากการวิเคราะหปญหาการบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคกับพนักงานที่ถูกคํ าสั่งใหชดใชเงินกรณีกระทํ าละเมิดตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นั้น

5.1.1 ปญหาเนื่องจากหลักเกณฑในการบังคับใชมาตรการทางปกครอง ตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา 57 ซ่ึงก ําหนดใหใชวิแพงโดยอนุโลม ซ่ึงไมใช
มาตรการบังคับทางปกครองที่ชัดเจนเพราะการบังคับตามวิแพงเปนการบังคับตามคํ าส่ังศาล แตเมื่อ
การบงัคบัตามมาตราการบงัคบัทางปกครองไมมกีฎหมายก ําหนดใหชัดเจน ท ําใหพนกังานการไฟฟา
สวนภูมิภาคไมกลาใชมาตรการบังคับทางปกครอง เพราะเกรงวาจะถูกดํ าเนินคดีทั้งทางแพงและ
ทางอาญาได เพราะการใชมาตรการบังคับทางปกครองนั้น เปนการกาวลวงไปในสิทธิของทรัพยสิน
และสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงควรกํ าหนดหลักเกณฑการใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองใหชัดเจนโดยเพิ่มขึ้นในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

5.1.2 ปญหาในการใชวิแพงบังคับโดยอนุโลม กรณีมีการรองขัดทรัพยขึ้นตามวิแพง 
ศาลจะเปนผูช้ีขาดวาทรัพยนั้นเปนของผูใด แตในการใชมาตรการบังคับทางปกครองไมมีกฎหมาย
ใหอํ านาจผูใดเปนผูช้ีขาดในกรณีมีการรองขัดทรัพยเกิดขึ้น ทํ าใหไมสามารถหาขอยุติไดวาทรัพย
ดังกลาวเปนของผูใด ทํ าใหการดํ าเนินการยึดทรัพยขายทอดตลาดตามมาตรการบังคับทางปกครอง
ไมสามารถดํ าเนินการได  หากมีการรองขัดทรัพยเกิดขึ้น

5.1.3 ปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับผูคํ้ าประกัน ในการเขาทํ างานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองจัดใหมีผูคํ้ าประกัน 2 คน เมื่อเจาหนาที่กระทํ าความผิดทางละเมิดและ
การไฟฟาสวนภมูภิาคออกค ําส่ังทางปกครองใหตองชดใชเงนิทีเ่กดิจากการกระท ําความผดิทางละเมดิ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เมือ่แนวทางของศาลปกครอง
และส ํานกังานอยัการมคีวามเหน็วา ผูออกค ําสัง่ทางปกครองสามารถใช มาตรา 57 แหงพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือ ค ําสัง่ทางปกครองที่กํ าหนดใหผูใดชํ าระเงิน ถาถึงกํ าหนดแลว
ไมมกีารช ําระใหถูกตองครบถวน ใหเจาหนาทีม่หีนงัสอืเตอืนใหผูนัน้ช ําระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
แตตองไมนอยกวาเจด็วนัถาไมมกีารปฏบิตัติามค ําเตอืน เจาหนาทีอ่าจใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง
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โดยยดึหรอือายดัทรพัยสินของผูนัน้และขายทอดตลาดเพือ่น ําเงนิมาช ําระใหครบถวน ซ่ึงกรณผูีคํ ้าประกนั
การไฟฟาสวนภมูภิาคกจ็ะมหีนงัสือแจงใหชํ าระเงนิเหมอืนกนั แตผูคํ ้าประกนัมใิชเจาหนาทีท่ีก่ระท ํา
ละเมดิ ดงันัน้ จงึไมนาจะใชมาตรการบงัคบัทางปกครองยดึอายดัทรพัยขายทอดตลาดของผูคํ ้าประกนัได

5.1.4 ปญหาการออกค ําสัง่ใหใชเงนิ กรณผูีกระท ําผิดทางละเมดิออกจากราชการไปแลว
กรณีดังกลาว เมื่อผูกระทํ าความผิดออกจากราชการไปแลว ก็ไมสามารถออกคํ าส่ังทางปกครอง    
ใหชดใชเงนิตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาทีไ่ด ดงันัน้การไฟฟาสวนภมูภิาค
ตองน ําคดีขึ้นสูศาลปกครอง เพื่อบังคับทางปกครองภายในอายุความ 1 ป นับแตวันไดรับแจงผลจาก
กระทรวงการคลัง และการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองระมัดระวังเรื่องอายุความ 1 ป ตองดํ าเนินการ
ภายในอายคุวาม หากไมดํ าเนินการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวตองมีความผิดฐานปฏิบัติงาน
ลาชาเกนิสมควร แตถาไมด ําเนนิการเลยถอืวาเจาหนาทีด่งักลาวละเวนในการปฏบิตัหินาทีต่องมคีวามผดิ

5.1.5 ปญหากรณีไมไดออกคํ าส่ังใหชดใชเงินภายในอายุความ การที่เกิดปญหาไมได
ออกค ําสัง่ใหชดใชเงินภายในอายุความนั้น เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติยังไมชัดเจน เจาพนักงานผูมี
หนาทีย่ังขาดความเขาใจหรืออาจละเลย ซ่ึงมีผลทํ าใหผูถูกคํ าส่ังทางปกครองที่ออกคํ าส่ังเลยกํ าหนด
เวลาหรอือายคุวามในการใชเงนิ สามารถน ําเรือ่งอายคุวามขึน้มาตอสูเพือ่ไมตองช ําระเงนิได เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการออกคํ าสั่งดังกลาวจึงตองระมัดระวังในเรื่องอายุความใหมาก เพราะนอกจาก
เปนความผิดของเจาหนาที่ผูออกคํ าส่ังแลว ยังทํ าใหหนวยงานเสียหายอีกดวย

5.2  ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยตามที่ไดวิเคราะหถึงรายละเอียดและสรุปผลของปญหามาแลวขางตน
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายในการนํ ามาตรการบังคับทางปกครองมาใช
กบัเจาหนาที่ ซ่ึงตองรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

5.2.1 ในการดํ าเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงมีชองทางใหเจาหนาที่ทุจริต 
และกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบก็จะดํ าเนินการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและมีคํ าส่ังทางปกครองใหชดใชเงิน และเมื่อแนวคํ าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเลขที่ 
113/2548 ประกอบกับความเห็นของอัยการไดกํ าหนดแนวทางใหใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
ตามมาตรา 57 แหงวธีิปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น ผูเขียนมีขอเสนอแนะวา ควรมีการกํ าหนด
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการใชมาตรการบังคับทางปกครองเพิ่มเติมใหชัดเจนใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อจะไดไมเกิดปญหาในการใชมาตรการบังคับ  
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ทางปกครองและเจาหนาทีก่ก็ลาทีจ่ะด ําเนนิการตามมาตรการบงัคบัทางปกครอง เพราะไดมหีลักเกณฑ
ขัน้ตอน วิธีการ ระเบียบในการใชมาตรการบังคับทางปกครองใหชัดเจน

5.2.2 ควรตั้งหนวยงานกลางที่ดํ าเนินการบังคับตามมาตรการทางปกครองขึ้นเหมือน
กรมบงัคบัคด ี หากมกีารตองบงัคบัทางปกครองของหนวยงานตางๆ ของรัฐ สามารถสงเรือ่งมาบงัคบั
ทางปกครอง ณ หนวยงานเดียวกัน เพื่อใหการใชมาตรการบังคับทางปกครองมีความเหมือนกันและ
เปนแนวทางเดียวกันทุกหนวยงาน

5.2.3 สํ าหรับการปองกนัการกระท ําละเมดิของการไฟฟาสวนภมูภิาคนัน้ นอกจากจะน ํา
มาตรการบังคับทางปกครองมาใชแลว ควรนํ าระบบคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บขอมูลตรวจสอบ
ขอมูลใหถูกตองอยูเสมอปองกันการทุจริตได

5.2.4 ในการช ําระคาบรกิารของการไฟฟาสวนภมูภิาคหากจะปองกนัการทจุริตการน ําเงนิ
ไปใชสวนตัวของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคควรสงเสริมใหมีการชํ าระเงินผานธนาคารจะเปน
การลดปญหามากกวาใชตัวแทนเก็บเงินหรือพนักงานเก็บเงิน

5.2.5 เมือ่ศาลปกครองสงูสดุและอยัการไดพจิารณาใหหนวยงานทีอ่อกค ําส่ังใหชํ าระเงนิ
และไมไดรับชํ าระสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองได และยังไมมีหนวยงานกลางรับผิดชอบ
การใชมาตรการทางปกครอง การไฟฟาสวนภูมิภาคควรกํ าหนดระเบียบในการใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองขึน้เพือ่จะไดน ํามาใชกอนมกีารจดัตัง้หนวยงานทีรั่บผิดชอบเฉพาะขึน้ เพือ่การด ําเนนิการ
บงัคบัทางปกครองของการไฟฟาสวนภมูภิาคจะไดมรีะเบยีบใหปฏิบตัไิด เพือ่ใหบรรลุวตัถุประสงค
ของกฎหมายในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง ซ่ึงผูเขยีนไดท ําการรางระเบยีบการไฟฟาสวนภมูภิาค
วาดวยมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรพัยสินตามพระราชบญัญตัิ
ความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ โดยแบงเปนหมวดตางๆ ดังนี้ หมวด 1 หมวดทั่วไป หมวด 2 
การยดึทรัพยสิน หมวด 3 การอายัดทรัพยสิน หมวด 4 การขายทอดตลาดทรัพยสิน หมวด 5        
การอุทธรณคํ าส่ังทางปกครอง หมวด 6 การถอนการบังคับทางปกครอง หมวด 7 การรับและ      
การจายเงนิ ซ่ึงรายละเอียดอยูในภาคผนวก ก. ซ่ึงหากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดนํ าระเบียบดังกลาว
มาใชจะเปนประโยชนตอการปองกันการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
และการบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะสามารถนํ ามาปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ระเบยีบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539
________________________________

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 โดยพระราชบัญญัติ
ความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 ขอ 8. เมือ่เกดิความเสยีหายแกหนวยงานของรฐัแหงใด
และหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเกิดจากการกระทํ าของเจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไมชักชา เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นกับผูตองรับผิดและ
จ ํานวนสนิไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช โดยที่คํ าส่ังใหชดใชเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคดังกลาว
เปนคํ าสั่งทางปกครองใชชํ าระเงิน ผูวาการมีอํ านาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูตองชดใชเงินออกขายทอดตลาดเพื่อชํ าระเงินใหครบกอนไดตามมาตรา 51
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ดังนั้น เพื่อใหการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
เจาหนาที่และขายทอดตลาดดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรวาง
ระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการใชมาตรการบังคับ
ทางปกครอง โดยการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรพัยสินตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิ
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539”

ขอ 2 ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหผูวาการ รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํ านาจออกคํ าส่ัง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปญหากับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมิไดกํ าหนดไวในระเบียบนี้

ใหเสนอเร่ืองให ผูวาการเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด และคํ าวินิจฉัยของผูวาการใหถือเปนที่สุด
ขอ 4 ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดความเปนอยางอื่น

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือผูรักษาการแทน
“เจาพนกังาน” หมายความวา เจาหนาทีใ่นสงักดัการไฟฟาสวนภมูภิาคหรอืบคุคล

ซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํ าการยึด อายัดหรือขายทอดตลาดตามระเบียบนี้
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“สํ านกังาน” หมายความวาสํ านักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค

“ผูกระท ําละเมดิ” หมายความวา ผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

“ผูตองชดใชเงนิ” หมายความวา ผูกระท ําละเมดิทีถู่กการไฟฟาสวนภมูภิาคลงโทษ
ใหตองชดใชเงิน เนื่องจากการทํ าละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539

“ยึด” หมายความวา การกระทํ าใดๆ ตอทรัพยสินของผูตองชดใชเงิน เพื่อให
ทรัพยสินนั้นไดมาอยูในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจาพนักงาน

“อายดั” หมายความวา การสัง่ใหผูตองชดใชเงนิหรือบคุคลภายนอก มใิหจ ําหนาย
จายโอน หรือกระทํ านิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่ส่ังอายัดไว รวมตลอดถึง
การสั่งใหบุคคลภายนอกมิใหนํ าสงทรัพยสินหรือชํ าระหนี้แกผูตองชดใชเงิน แตใหสงมอบหรือ
ชํ าระหนี้ตอการไฟฟาสวนภูมิภาค

“ การขายทอดตลาด” หมายความวา การน ําเอาทรพัยสินของผูตองชดใชเงนิออกขาย
โดยวิธีสูราคากันโดยเปดเผย

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพยสิน
และใหหมายความรวมถึงผูทอดตลาดดวย

หมวด 1
บทท่ัวไป

___________

ขอ 5 ผูวาการเปนผูมอํี านาจสั่งการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตอง
ชดใชเงิน

ขอ 6 หนงัสือเตอืนใหผูตองชดใชเงนิ ค ําส่ังใหยดึทรพัยสิน ประกาศยดึทรพัยสินค ําสัง่
ใหอายัดทรัพยสิน คํ าส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสิน และประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหเปนไป
ตามแบบที่ผูวาการกํ าหนด

ขอ 7 การสงหนังสือ ค ําสัง่ หรือประกาศตามระเบียบนี้ใหปฏิบัติตามหมวด 4 วาดวย
การแจงแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
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ขอ 8 ในกรณผูีออกค ําสัง่ทางปกครอง มคี ําสัง่ใหผูตองชดใชเงนิ ถาถึงก ําหนดช ําระแลว
ไมมีการชํ าระเงินใหถูกตองครบถวน ผูออกคํ าส่ังมีหนังสือเตือนใหผูตองชดใชเงินชํ าระเงิน คือ  
ภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไมนอยกวา 7 วนั โดยระบุดวยวาถาไมมีการปฏิบัติตามคํ าเตือน ผูวาการ
มอํี านาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดและขายทรัพยสินของผูตองชดใชเงิน 
เพือ่ชํ าระเงินใหครบถวนได

ขอ 9 การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามขอ 8 ใหมรีะยะเวลาสิบป นับแตวันที่    
ผูออกคํ าส่ังทางปกครองมีคํ าส่ังใหผูตองชดใชเงินชํ าระเงินคืนการไฟฟาสวนภูมิภาค

ในกรณีเห็นสมควร ผูวาการอาจมีคํ าส่ังใหยื่นระยะเวลาการใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองใหนอยกวาระยะเวลาที่กํ าหนดในวรรคหนึ่งก็ได

หมวด 2
การยึดทรัพยสิน

___________

สวนที่ 1
วิธีการยึดทรัพยสิน

ขอ 10 เมือ่ถึงกํ าหนดเวลาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดทรัพยสินได 
ตามมาตรา 51 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหเจาพนกังานด ําเนนิการ
สืบหาหลักทรัพยของผูตองชดใชเงินโดยไมชักชา และประเมินราคาทรัพยสินนั้นตามขอ 36 ถึง   
ขอ 40 ในการนีอ้าจประสานงานกับสํ านักงานเขตพื้นที่ที่ทรัพยสินตั้งอยู เพื่อชวยในการดํ าเนินการ
ดวยก็ได

การสบืหาหลักทรัพย หรือทรัพยสินของผูตองชดใชเงินใหดํ าเนินการดังตอไปนี้
(1) ประสานงานกับกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบหลักทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย

ทีป่รากฎชื่อของผูตองชดใชเงิน ครอบครัวของผูตองชดใชเงิน และผูที่เกี่ยวของกับผูตองชดใชเงิน
เปนผูถือกรรมสิทธิหรือมีสิทธิเรียกรองซึ่งอาจยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด เพื่อชํ าระหนี้ได  
โดยใหตรวจสอบตามภมูลํิ าเนาทีอ่ยูอาศยั สถานทีท่ีเ่คยยายไปด ํารงต ําแหนงหรือท ํางาน และภมูลํิ าเนา
ปจจุบันดวย
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(2) ตรวจสอบทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย ของผูตองชดใชเงิน เชน รถยนต 
รถจักรยานยนต เรอื หุน หรือหลักประกันการขอใชไฟฟา นํ้ าประปา โทรศัพท โดยประสานงานกับ
หนวยราชการ หรือหนวยงานที่จัดทํ าทะเบียน หรือมีบัญชีควบคุมสังหาริมทรัพยดังกลาว

(3) สืบหาทรัพยสินอื่นของผูตองชดใชเงินในสํ านักงาน บาน และที่อยูอาศัยของ
ผูตองชดใชเงิน หรือ จากครอบครัว หรือผูเกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีทรัพยสินของผูตองชดใชเงินไวใน
ครอบครอง

(4) ขอความรวมมือจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบหลักทรัพย 
หรือ บัญชี เงินฝากในธนาคาร หรือสถาบันการเงินนั้นๆ

(5) ด ําเนินการอื่นใด เพื่อใหการสืบหาหลักทรัพย หรือทรัพยสินของผูตองชดใช
เงนิเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ใหผูออกคํ าส่ังทางปกครอง ตามวรรคหนึ่งรายงานผลการสบืหาหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินของผูตองชดใชเงินใหผูวาการทราบทุกระยะสามเดือน

ขอ 11 ใหเจาพนักงานตามขอ 10 รายงานการสืบหาหลักทรัพย หรือทรัพยสินของผูตอง
ชดใชเงิน และเสนอรางคํ าสั่งแตงตั้งเจาพนักงานไปทํ าการยึดทรัพยสิน รางคํ าสั่งใหยึดทรัพยสิน 
รางประกาศยึด ทรัพยสิน หรือรางคํ าส่ังใหอายัดทรัพยสิน แลวแตกรณี เพื่อใหผูวาการลงนาม

รางคํ าสั่งแตงตั้งเจาพนักงานตามวรรคหนึ่งใหเสนอ แตงตั้งจากหนวยงานที่    
เจาหนาทีผู่ตองชดใชเงินนั้นรับตํ าแหนงอยู แตถาทรัพยสินอยูที่อ่ืนจะแตงตั้งจากเจาหนาที่ทรัพยสิน
ตัง้อยูในเขตพื้นที่ได

ในกรณทีีเ่หน็สมควร ผูวาการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเจาพนักงานก็ได
ขอ 12 เมือ่ผูวาการสั่งลงนามในคํ าส่ังแตงตั้งเจาพนักงาน  ค ําสั่งใหยึดทรัพยสินประกาศ

ยดึทรพัยสิน หรือคํ าส่ังใหอายัดทรัพยสินแลว ใหสงเรื่องใหเจาพนักงาน เพื่อดํ าเนินการตอไป
ขอ 13 ถาในคํ าสั่งใหยึดทรัพยสินไดระบุ เฉพาะเจาะจงใหยึดทรัพยสินสิ่งใดให         

เจาพนักงานยึดแตเฉพาะทรัพยสินสิ่งนั้น
ขอ 14 กอนไปทํ าการยึดทรัพยสิน ใหเจาพนักงานพิจารณาตรวจสอบใหแนชัดวาตอง

ยึดทรัพยสินของผูชดใชเงินหรือไม และจํ านวนราคาทรัพยสินที่จะยึดไดตามกฎหมายที่ประมาณ
เทาใด พรอมทั้งทํ าประกาศยึดทรัพยสินไปดวย  เพือ่ปดไว ณ สถานที่ยึดทรัพยสิน

ขอ 15 ใหเจาพนักงานไปทํ าการยึดทรัพยสินโดยเร็วและใหนํ าคํ าสั่งใหยึดทรัพยสินกับ
เครื่องมือ และอุปกรณสํ าหรับการยึดทรัพยสิน เชน คร่ังและตราตีคร่ังไปดวย ทั้งนี้ จะมีพนักงาน
เจาหนาที่อ่ืนรวมไปชวยเหลือดวยก็ได
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ขอ 16 ใหเจาพนักงาน และพนักงานเจาหนาที่ตามขอ 15 ดํ าเนินการยึดทรัพยสิน     
ดวยความสขุภาพและระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายเกินกวาที่จํ าเปน

ขอ 17 เจาพนกังานจะตองด ําเนนิการยดึทรพัยในระหวางพระอาทติยขึน้และพระอาทติย
ตกในวันทํ าการงานปกติ เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจํ าเปนอยางยิ่งจะทํ าการยึดทรัพยสินใน
วนัหยุดราชการก็ได  โดยไดรับอนุญาตจากผูวาการ

ขอ 18 กอนทํ าการยึดทรัพยสินใหเจาพนักงานแสดงคํ าสั่งใหยึดทรัพยสินตอผูตอง    
ชดใชเงินหรือบุคคลที่ระบุไวในคํ าสั่งใหยึดทรัพยสิน ถาไมปรากฏตัวบุคคลดังกลาว ใหแสดงตอ
บุคคลที่อยูในสถานที่นั้น

ขอ 19 เพื่อใหการพบและทํ าการยึดทรัพยสินใหเจาพนักงานมีอํ านาจเทาที่จะเปนที่จะ
คนสถานที่ใดๆ อันเปนของผูตองชดใชเงินหรือไดครอบครองอยูเชน บาน ทีอ่ยูอาศัย คลังสินคา 
โรงงาน หรือรานคาขาย เปนตน ทีจ่ะยึดหรือตรวจสมุดบัญชี เอกสาร หรือ แผนกระดาษ และที่
กระท ําการใดๆ ตามสมควร เพื่อเปดสถานที่ดังกลาว รวมทั้งตูนิรภัย ตู หรือที่เก็บของอื่นๆ แลว  
รายงานผูวาการทราบ

ขอ 20 ใหเจาพนักงานยึดทรัพยสินของผูตองชดใชเงิน แตเพียงพอกับจํ านวนเงินที่ตอง
ชํ าระตามคํ าส่ังใหยึดทรัพยสิน พรอมทั้งคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดหรืออายัดทรัพยสินและ
ขายทอดตลาด แตถาผูตองชดใชเงินมีแตทรัพยสิน ซ่ึงมีราคามากกวาจํ านวนหนึ่ง และไมอาจแบงยึด
โดยมิใหทรัพยสินนั้นเสื่อมราคา เชน ทํ าใหเปลี่ยนสภาพและราคาตกตํ่ า ทั้งทรัพยสินที่จะยึดให
เพยีงพอกบัจ ํานวนหนี้ก็ไมปรากฏดวยแลว ใหยึดทรัพยสินนั้นขายทอดตลาดทั้งหมด

ขอ 21 เจาพนักงานยอมไมยึดทรัพยสินที่เจาพนักงานอื่นไดยึด หรืออายัดไวกอนแลว 
หรือทรัพยสินที่มีกฎหมายบัญญัติใหไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

ขอ 22 เมื่อปรากฏวาทรัพยสินนั้นไมอาจยึดไดตามกฎหมาย ใหเจาพนักงานงดการยึด
ไวกอน แลวรีบรายงานผูวาการทราบ เพื่อส่ังการตอไป

เมื่อยึดทรัพยสินใดมาแลว ปรากฎในภายหลังวาทรัพยสินนั้นเปนของบุคคลอื่น
ใหเจาพนกังานรายงานใหผูวาการทราบ เพื่อพิจารณาดํ าเนินการเพิกถอน การยึดทรัพยสินนั้นตอไป

ขอ 23 การยดึทีด่นิ ใหเจาพนักงานดํ าเนินการใหไดเอกสารสิทธิในที่ดินหรือสํ าเนา ซ่ึง
เจาพนกังานที่ดินรับรอง เพื่อตรวจสอบจํ าลองแผนที่หลังโฉนดที่ดินวาเปนที่ดินแปลงเดียวกันหรือ
ไม หากเชือ่ไดวาเปนที่ดินแปลงเดียวกันแลว ใหบันทึกในรายการยึดโดยบรรยายใหเห็นสภาพ ทํ าเล
ที่ตั้ง และส่ิงอางอิงของที่ดินนั้น
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ขอ 24 ถาที่ดินที่ยึดนั้นมีส่ิงปลูกสรางหรือไมลมลุก หรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผล
ไดคราวหนึ่งหรือหลายคราวตอปเปนของผูอ่ืนปลูกอยู ใหเจาพนักงานบันทึกถอยคํ าของเจาของ   
ส่ิงนั้นๆ ใหปรากฎวามีสิทธิในที่ดินอยางไร เชนสิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน หรือสิทธิตามสัญญา
เชา เปนตน

ขอ 25 การยดึทีด่นิซึง่มีไมยืนตน ใหเจาพนักงานจดชนิดและประมาณจํ านวนตนไมไว
ดวย

ขอ 26 ถาทรัพยสินที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่ผูตองชดใชเงินจะตองเปนผูเก็บเกี่ยวหรือ
บุคคลอื่นเปนผูเก็บเกี่ยวในนามของผูตองชดใชเงิน เมื่อมีผูรองขอใหเจาพนักงานเก็บเกี่ยวและ     
เจาพนกังานเห็นสมควรจัดการให เจาพนักงานตองแจงเปนหนังสือใหผูตองชดใชเงินทราบในขณะ
ท ําการยึด แลวจึงใหทํ าการเก็บดอกผลนั้นเมื่อถึงกํ าหนด

ขอ 27 การยึดเรือน โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ใหเจาพนักงานบันทึกใน      
รายการยดึโดยบรรยายใหเห็นสภาพของสิ่งนั้นๆ เชน พื้น ฝาผนัง ประตู หนาตาง เสา เครื่องบนและ
หลังคาใชวัสดุชนิดใด มีกี่ช้ัน กี่หอง ขนาดกวางยาวสูงเทาใด เกาหรือใหมเพียงใด เลขทะเบียน    
เทาไร ถาเปนสถานที่ใหเชา คาเชาเทาใด เปนตน

ขอ 28 การยึดยอมครอบคลุมไปถึงดอกผลแหงทรัพยสินนั้นดวย เวนแตจะมีกฎหมาย
บญัญัติไวเปนอยางอื่น

ขอ 29 ใหเจาพนกังานแสดงใหเหน็โดยชดัแจงตามวธีิทีเ่หน็สมควรวาไดมกีารยดึทรพัยสิน
แลว เชน

(1) การยึดสิ่งของ ใหเจาพนักงานปดหรือผูกแผนเลขหมายบนสิ่งของที่ยึดให
ตรงตามบัญชีทรัพยสิน ถาสามารถจะเก็บรวมเขาหีบหรือตูได ก็ใหรวมไวแลวปดหีบหรือตูประทับ
ตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง

(2) การยึดที่ดิน หองชุด เรือน โรง หรือส่ิงปลูกสรางอื่นๆ ใหปดประกาศหรือทํ า
เครื่องหมายไว

(3) การยดึสัตว สัตวพาหนะ หรือปศุสัตว จะใชสีทาที่เขาหรือที่ตัว หรือจะใช
แผนเลขหมายผูกคอ หรือจะตอนเขาคอกแลวผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได แลวแตจะ
เห็นสมควร แตอยาใหเปนการขัดของตอการเลี้ยงการรักษาสัตว

ขอ 30 เมือ่ไดยึดเรือกํ าปน เรือมีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรอืกลไฟ เรือยนตมีระวาง 
ตั้งแตหาตันขึ้นไป แพ หรือสัตวพาหนะ ใหเจาพนักงานแจงการยึดทรัพยสินนั้นไปยังกรมขนสง
ทางนํ ้าและพาณิชยนาวี หรือนายทะเบียนแหงทองที่ดวย แลวแตกรณี
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กรณยีึดทรัพยสินอื่นที่มีทะเบียน เชน รถยนต เครือ่งจักร ใหเจาพนักงานแจงการ
ยดึไปยงันายทะเบียนแหงทรัพยสินนั้นดวย

ขอ 31 ในการยึดทรัพยสิน ใหเจาพนักงานจัดทํ าบันทึกรายงานการดํ าเนินการโดย
สังเขป หากมีพฤติการณหรือเหตุการณที่สมควรบันทึกไวเปนหลักฐาน ก็ใหบันทึกไว แลวอาน
บนัทกึนัน้ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชนผูตองชดใชเงิน ผูมีสวนไดเสีย บุคคลที่อยู ณ ที่ยึดฟง แลวให
ลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย ถาผูใดไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกวาอานใหฟงแลวไมยอม  
ลงลายมือช่ือ พรอมกับลงลายมือช่ือเจาพนักงานและพยานรับรองไว

ขอ 32 หามยึดทรัพยสินของผูตองชดใชเงินดังตอไปนี้
(1) เครือ่งนุมหมหลับนอน หรือเครื่องใชในครัวเรือน หรือเครื่องใชสอยสวนตัว

โดยประมาณราคารวมกนัตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง
       ในกรณผูีวาการเห็นสมควรจะกํ าหนดทรัพยสินดังกลาวที่มีราคาเกินกวาที่กํ าหนด

ไวตามมาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหเปนทรัพยสินที่หามยึดตาม
ระเบียบนี้ก็ได  ทัง้นี ้โดยคํ านึงถึงความจํ าเปนตามฐานะของผูตองชดใชเงิน

(2) เครื่องมือหรือเครื่องใชที่จํ าเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดย
ประมาณรวมกันราคาไมเกินกวาที่กํ าหนดไวตามมาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง แตถาผูตองชดใชเงินมีคํ าขอโดยทํ าเปนคํ ารองตออธิบดีขออนุญาตใชเครื่องมือหรืเครื่อง
ใชอันจํ าเปนเพื่อดํ าเนินการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพอันเปนราคาเกินกวาจํ านวนราคาดังกลาว
แลว ใหผูวาการมีอํ านาจใชดุลยพินิจที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควร

(3) วัตถุ เครือ่งใช และอุปกรณที่จํ าเปนตองใชทํ าหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะของ
ผูตองชดใชเงิน

(4) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายยอมไมอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคดี

       ทรัพยสินของผูตองชดใชเงินอันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท เชน หนังสือ
สํ าหรับวงศตระกูล โดยเฉพาะจดหมายหรือสมุดบัญชีตางๆ นั้น ถาจํ าเปนอาจยึดมาตรวจดูเพื่อ
ประโยชนแหงการยึดทรัพยสินได แตหามมิใหเอาออกขายทอดตลาด

(5) ทรัพยสินของกสิกรตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยสิน
ของกสิกร พุทธศักราช 2475 ไดแก พืชพันธุที่ใชในปตอไปตามสมควร พืชผลที่เก็บไวสํ าหรับเลี้ยง
ตัวและครอบครัวตามฐานานุรูปสํ าหรับหนึ่งป สัตวและเครื่องมือประกอบอาชีพที่มีไวพอแกการ
ด ําเนินอาชีพตอไป
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ขอ 33 ใหเจาพนักงานจัดทํ าบัญชีทรัพยสินที่ยึดโดยแสดงรายละเอียด เชน ช่ือ ประเภท 
จ ํานวน ขนาด นํ้ าหนัก สภาพ และราคาประเมินแหงทรัพยสิน เปนตน ตามลํ าดับหมายเลขไว

ขอ 34 การจดบัญชีทรัพยสิน ถาเปนทรัพยสินหลายสิ่งราคาเล็กนอย จะมัดรวมหรือ
กองรวมกนัแลวจดเปนเลขหมายเดียวกันก็ได

ขอ 35 เมื่อกระทํ าการยึดทรัพยสินของผูตองชดใชเงินแลว ใหแจงรายการยึดและราคา
ประเมนิใหผูตองชดใชเงินทราบ และถาทรัพยสินที่ยึดมีผูถือกรรมสิทธิ์รวม ใหแจงการยึดใหผูถือ
กรรมสิทธิ์รวมทราบดวย

หากไมสามารถจะกระทํ าตามความในวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศแจงการยึดไว 
ณ สถานทีท่ี่ยึด หรือประกาศแจงการยึดทางหนังสือพิมพรายวันไมเกินเจ็ดวัน

ถาทรัพยสินที่ยึดเปนที่ดินและหองชุด ใหเจาพนักงานแจงการยึดนั้นให          
เจาพนกังานที่ดินแหงทองที่ที่ที่ดินตั้งอยูทราบเพื่อบันทึกการยึดไวในทะเบียน

เมื่อดํ าเนินการดังกลาวแลวเสร็จ ใหเจาพนักงานรายงานการยึดทรัพยสินพรอม
บญัชีทรัพยสินที่ยึดตอผูวาการ

สวนที่ 2
วิธีการประเมินราคาทรัพยสิน

ขอ 36 การประเมินราคาที่ดิน ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
(1) ราคาซื้อขายกันในทองตลาด โดยคํ านึงถึงสภาพแหงที่ดินนั้นวาเปนที่ดิน

ประเภทใด เชน ทีอ่ยูอาศัย ที่โรงงาน ทีใ่หบริการหรือคาขาย ที่สวน ที่นา ทีไ่ร เปนตน และที่นั้นอยู
ในท ําเลอยางใด เชนอยูในทํ าเลคาขาย ที่ชุมนุมชน อยูติดถนนหรือแมนํ้ าลํ าคลองหรือไม รถยนต
เขาถึงหรือไม หากเปนที่ใหเชา มีผลประโยชนหรือรายไดมากนอยเพียงใด

(2)  ราคาทีด่นิบริเวณใกลเคียง ซ่ึงเจาพนักงานเคยขายทอดตลาดไปแลว
(3) ราคาซือ้ขาย หรือจ ํานอง หรือขายฝากครัง้สุดทายของทีด่นิทีย่ดึ และของทีด่นิ

ขางเคียง
(4) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ

นติกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ขอ 37 การประเมินราคาทรัพยสินอื่นนอกจากที่ดิน ใหประเมินตามราคาซื้อขายในทอง

ตลาดตามสภาพความเกาใหมของทรัพยสินนั้นๆ
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ขอ 38 การประเมินราคาทรัพยสินอื่นที่ติดจํ านองหรือจํ านํ า ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ     
ขอ 36 และขอ 37 แตใหหมายเหตุไวดวยวาจํ านองหรือจํ านํ าเมื่อใด ตนเงินเทาใด เพื่อประกอบ     
ดลุพินิจในการขายทอดตลาด

ขอ 39 หากผูวาการเห็นวาราคาทรัพยสินที่เจาพนักงานประเมินไมเหมาะสมหรือผูมี
สวนไดเสียในการยึดทรัพยสินรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผูวาการมีอํ านาจแกไขราคาประเมิน
ไดเอง หรือมีคํ าสั่งใหเจาพนักงานทํ าการประเมินราคาใหม หรืออาจขอใหหนวยงานที่มีหนาที่ใน
การประเมินราคาทรัพยสิน หรือผูเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพยสินชวยประเมินราคาให

กรณปีระเมนิราคาตามค ํารองขอของผูมสีวนไดเสียในการยดึทรพัยสิน ใหผูรองขอ
เปนผูเสียคาใชจาย  เมือ่ไดมกีารแกไขราคาประเมินแลว ใหเจาพนักงานแจงราคาประเมินที่ไดแกไข
ใหมใหผูมีสวนไดเสียทราบ

ขอ 40 การประเมินราคาทรัพยสินบางประเภท หากมีความจํ าเปนตองใชผูเช่ียวชาญ    
ผูชํ านาญพิเศษ หรือผูมีความรูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินราคา ใหผูวาการสั่งใหดํ าเนินการได

สวนที่ 3
การคัดคานการยึดทรัพยสิน

ขอ 41 ถาบุคคลใดจะยื่นคํ ารองคัดคานการยึดทรัพยสินโดยกลาวอางวาผูตองชดใชเงิน
ไมใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานไดยึดไวกอนเอาทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาด บุคคล
นั้นอาจยื่นคํ ารองขอตอผูวาการ เพื่อใหมีคํ าสั่งปลอยทรัพยสินนั้นไวในระหวางรอคํ าวินิจฉัยช้ีขาด
ของผูวาการ เวนแต

(1) หากมพียานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํ ารองขอนั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อ
ประวงิเวลาใหเนิน่ชา ผูวาการมอํี านาจสัง่ใหผูรองขอวางเงนิตอผูวาการในเวลาทีก่ ําหนดตามจ ํานวนเงนิ
ทีเ่หน็สมควร เพื่อประกันความเสียหายใดๆ ที่อาจไดรับเนื่องจากเหตุที่เนิ่นชาในการขายทอดตลาด
อันเกดิแตการยื่นคํ ารองขอนั้น ถาผูรองขอไมปฏิบัติตามคํ าส่ังเชนวานั้น ใหผูวาการยกคํ ารองขอนั้น
เสยี และมีคํ าส่ังใหดํ าเนินการตอไป

(2) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพยและมีพยานหลักฐานเบื้องตน
แสดงวาคํ ารองขอนั้นไมมีเหตุผลอันควรฟง หรือถาปรากฎวาทรัพยสินที่ยึดนั้นเปนสังหาริมทรัพยที่
เก็บไวนานไมได ผูวาการมีอํ านาจสั่งใหคณะกรรมกการทํ าการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือ
จ ําหนายทรัพยสินนั้นโดยไมชักชา
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สวนที่ 4
การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด

ขอ 42 ทรัพย สินที่ได ยึดไว แล วใหนํ  ามาเก็บรักษาไว ที่ สํ านักงาน  แตถ าเป น
อสังหาริมทรัพย หรือส่ิงของอื่นซึ่งลํ าบากตอการขนยาย ใหมอบใหแกบุคคลที่สมควรเปนผูดูแล
รักษาไว

การมอบทรัพยสินที่ไดยึดไวใหแกบุคคลอื่นดูแลรักษา ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ถาผูตองชดใชเงินยอมรับรักษาทรัพยสินที่ยึด และเจาพนักงานเห็นสมควร

จะมอบทรัพยสินนั้นใหผูตองชดใชเงินเปนผูดูแลรักษาก็ได
(2) ถาผูตองชดใชเงินไมรับรักษาทรัพยสินที่ยึด และเจาพนักงานเห็นสมควร จะ

มอบทรัพยสินนั้นไวในความดูแลรักษาของบุคคลอื่น  ซ่ึงครอบครองทรัพยสินนั้นอยูก็ได
(3) ถาไมสามารถปฏิบัติตาม (1) และ (2) ได ผูวาการจะเชาสถานที่เก็บรักษา

ทรัพยสินที่ยึดและจางคนดูแลรักษาทรัพยสินนั้นไวก็ได
ขอ 43 ใหเจาพนักงานจดไวในรายการยึดทรัพยสินโดยชัดแจงวาไดจัดการเก็บรักษา

ทรัพยสินนั้นอยางไร และตองเสียคาใชจายในการยึดทรัพยสิน คาเชาสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน   
คาจาง คนดูแลรักษาทรัพยสินเทาใด

ขอ 44 ใหผูรับดูแลรักษาทรัพยสินโดยมีคาตอบแทนหรือไมมีคาตอบแทนก็ดี หรือผูให
เชาสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินก็ดี หรือผูรับจางดูแลรักษาทรัพยสินก็ดี ทํ าหนังสือสัญญากับผูวาการ

ขอ 45 ในกรณีที่ผูใดทํ าใหเสียหาย ทํ าลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ท ําใหสูญหาย ทํ าให
เส่ือมคา หรือทํ าใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยสินที่ยึด ใหผูวาการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด ําเนินคดีกับผูกระทํ าผิดทุกเรื่อง
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หมวด 3
การอายัดทรัพยสิน

___________

สวนที่ 1
วิธีการอายัดทรัพยสิน

ขอ 46 เมื่อเห็นสมควรใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการอายัดทรัพยสินตาม
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในกรณีผูวาการมีคํ าส่ังให
อายดัทรพัยสินแลว ใหเจาพนักงานไปทํ าการอายัดทรัพยสินโดยเร็ว

ขอ 47 ภายใตบังคับขอ 46 ในกรณทีีย่ังไมมีคํ าส่ังใหอายัดทรัพยสิน ใหสํ านักงานตาม
ขอ 11 หรือเจาพนักงานตามขอ 12 แลวแตกรณี รายงานสืบหาทรัพยสินของผูตองชดใชเงิน และ  
ขออนญุาตอายัดทรัพยสิน พรอมทั้งเสนอรางคํ าส่ังใหอายัดทรัพยสินเพื่อใหผูวาการลงนาม

เมือ่ผูวาการอนุญาตและลงนามในคํ าส่ังใหอายัดทรัพยสินแลว ใหสงเรื่องคืนไป
ใหสํ านักงานหรือเจาพนักงานดังกลาว แลวแตกรณี เพื่อดํ าเนินการตอไป

ขอ 48 เจาพนักงานอาจอายัดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง
สิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยเหลานั้น หรือเงินที่บุคคลภายนอกจะตองสงมอบหรือโอนหรือชํ าระ
ใหแกผูตองชดใชเงิน ในการอายัดดังกลาวใหเจาพนักงานมีอํ านาจที่จะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวง     
ทีใ่หสิทธหิรือรับรองสทิธใิหแกผูตองชดใชเงนิในอนัทีจ่ะไดรับการสงมอบหรอืรับการโอนทรพัยสิน
หรือสิทธิ หรือไดรับการชํ าระเงินเชนวานั้น

ใหนํ าความในหมวด 2 การยึดทรัพยสิน สวนที่ 1 วธีิการยึดทรัพยสิน มาปฏิบัติ
กบัวิธีการอายัดทรัพยสินโดยอนุโลม

ขอ 49 เจาพนักงานยอมไมอายัดทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่อ่ืนไดยึดหรืออายัดไว
กอนแลว หรือทรัพยสินที่มีกฎหมายบัญญัติใหไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

เมื่ออายัดทรัพยสินใดแลว ปรากฏในภายหลังวาทรัพยสินที่อายัดนั้นเปนของ
บุคคลอื่น หรือไมมีความจํ าเปนตองอายัดทรัพยสินนั้นตอไปแลว ใหเจาพนักงานรายงานใหผูวาการ
ทราบเพื่อพิจารณาดํ าเนินการเพิกถอนการอายัดทรัพยสินนั้นตอไป
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ขอ 50 หามอายัดทรัพยสินของผูตองชดใชเงินดังตอไปนี้
(1) เบีย้เล้ียงชพีซ่ึงกฎหมายก ําหนดไวและเงนิรายไดเปนคราวๆ อันบคุคลภายนอก

ไดยกใหเพื่อเล้ียงชีพเปนจํ านวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจํ านวนที่ผูวาการ
เห็นสมควร

(2) เงนิเดอืน คาจาง บ ํานาญ บ ําเหนจ็ เบีย้หวดั หรือรายไดอ่ืนในลกัษณะเดยีวกนั
ของขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ และเงินสงเคราะห บํ านาญ หรือบํ าเหน็จ     
ทีห่นวยราชการไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น

(3) เงินเดือน คาจาง บํ านาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอ่ืนในลักษณะ
เดยีวกนัของพนกังาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากทีก่ลาวไวใน (2) ทีน่ายจางจายใหแกบคุคลเหลานัน้
หรือคูสมรสหรอืญาตทิีย่งัมชีีวติของบคุคลเหลานัน้ เปนจ ํานวนรวมกนัไมเกนิเดอืนละหนึง่หมืน่บาท
หรือตามจํ านวนผูวาการเห็นสมควร

(4) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ผูตองชดใชไดรับอันเนื่องมาแตความตายของ
บุคคลอื่นเปนจํ านวนตามที่จํ าเปนในการดํ าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายที่ผูวาการเห็น
สมควร

ในการกํ าหนดจํ านวนเงินตาม (1) และ (3) ใหผูวาการกํ าหนดใหไมนอยกวา
อัตราเงินเดือนขั้นตํ่ าสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้นและไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
ขาราชการพลเรือนในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยคํ านึงถึงฐานะทางครอบครัวของผูตองชดใชเงิน และ
จ ํานวนบุพการี และผูสืบสันดาน ซ่ึงอยูในความอุปการะของผูตองชดใชเงินดวย

สวนที่ 2
การคัดคานการอายัดทรัพยสิน

ขอ 51 ถาบุคคลใดซึ่งอยูใตบังคับของคํ าสั่งใหอายัดทรัพยสินปฏิเสธหรือโตแยงหนี้    
ทีเ่รียกรองเอาแกตน ใหเจาพนกังานท ําการไตสวนตรวจสอบ หากปรากฎวาหนีท้ีเ่รียกรองนัน้มอียูจริง
ใหเจาพนักงานมีหนังสือเตือนใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามคํ าสั่งใหอายัดทรัพยสินภายในระยะเวลา      
ทีก่ํ าหนดอีกครั้ง  ถาบคุคลดังกลาวไมปฏิบัติตามคํ าเตือน ใหเจาพนักงานรายงานใหผูวาการทราบ 
เพื่อพิจารณาดํ าเนินการฟองคดีกับบุคคลดังกลาวใหรับผิดเสมือนหนึ่งบุคคลนั้นเปนผูตองชดใชเงิน 
รวมทัง้คาแหงความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ้นเพราะการไมปฏิบัติตามคํ าส่ังใหอายัดทรัพยสินดวย
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ถาไมมีการคดัคานการอายัดทรัพยสิน แตบุคคลผูซ่ึงอยูใตบังคับของคํ าสั่งให
อายดัทรพัยสินไมปฏิบตัติามค ําสัง่ดงักลาว ใหเจาพนกังานด ําเนนิการเชนเดยีวกบัทีก่ลาวในวรรคหนึง่

สวนที่ 3
การจัดการทรัพยสินที่อายัด

ขอ 52 ทรัพยสินที่อายัด ใหจัดการดังตอไปนี้
(1) ถาเปนพันธบัตรหรือหลักทรัพยที่เปนประกันซึ่งผูตองชดใชเงินไดออกให

แกผูถือหรือออกในนามของผูตองชดใชเงิน เจาพนักงานอาจรองขอตอผูวาการใหมีคํ าส่ังอนุญาตให
จํ าหนายส่ิงเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได หากสิ่งเหลานั้นมีรายการขานราคา
ก ําหนดไว ณ สถานแลกเปลี่ยน หรือถูกยกคาขอเสีย ก็ใหขายพันธบัตรหรือหลักทรัพยที่เปนประกัน
นัน้โดยวิธีการขายทอดตลาด

(2) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ เชน ตั๋วเงิน เจาพนักงานอาจรองขอใหผูวาการมี  
คํ าสั่งอนุญาตจํ าหนายตามราคาที่ปรากฎในตราสารหรือราคาตํ่ ากวานั้นตามที่ผูวาการเห็นสมควร 
ถาผูวาการยกคํ าขอเสียก็ใหขายตราสารเปลี่ยนมือนั้นโดยวิธีการขายทอดตลาด

(3) ถาส่ิงของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองก็ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแก
เจาพนกังานแลว ก็ใหนํ าออกขายโดยวิธีการขายทอดตลาด

(4) ถาการจํ าหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทํ าไดโดยยาก เนื่องจาก     
การช ําระหนีน้ัน้ตองอาศยัการช ําระหนีต้อบแทน หรืออาจตองดวยเหตผุลอ่ืนอันจะท ําใหการช ําระหนี้
นั้นเนิ่นชาออกไปอีกและอาจเกิดความเสียหายขึ้นได เมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงาน  
รองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผูวาการอาจมีคํ าส่ังใหจํ าหนายสิทธิเรียกรองนั้นโดยวิธีการอื่นก็ได
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หมวด 4
การขายทอดตลาดทรัพยสิน

___________

สวนที่ 1
คณะกรรมกาจัดการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขอ 53 ในการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหผูวาการแตงตั้งคณะกรรมการาจัดการ       
ขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่ง โดยแตงตั้งจากเจาหนาที่สํ านักงานตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 4 หรือ
เทยีบเทา จ ํานวนไมนอยกวาสามคน และใหกรรมการคนใดคนหนึ่งตํ าแหนงไมตํ่ ากวาระดับ 7 หรือ
เทียบเทา เปนประธานกรรมการ ในกรณีจํ าเปนจะแตงตั้งบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเขารวมเปน
กรรมการดวยก็ได

สวนที่ 2
วธีิการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขอ 54 ใหผูออกค ําสัง่ รายงานและขออนญุาตขายทรพัยสินทีไ่ดยดึหรืออายดัไวโดยวธีิการ
ขายทอดตลาด พรอมทั้งเสนอรางคํ าส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสิน  โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 
สํ าเนาคํ าสั่งแตงตั้งเจาพนักงานไปทํ าการยึดหรืออายัดทรัพยสิน สํ าเนาคํ าส่ังใหยึดหรืออายัด   
ทรัพยสิน สํ าเนาประกาศยึดทรัพยสิน บัญชีทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การขายทอดตลาดทรัพยสิน เปนตน รวมทั้งความเห็นวาควรขายทอดตลาดทรัพยสินไวในรายงาน
เสนอใหผูวาการอนุญาตและลงนามในคํ าส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสิน ภายในสามสิบวัน นับแต
วนัทีไ่ดยึดหรืออายัดทรัพยสินเสร็จสิ้น

ขอ 55 เมือ่ผูวาการลงนามในคํ าส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสินแลว ใหเจาพนักงานจัดทํ า
ประกาศเรือ่ง ขายทอดตลาดทรัพยสิน โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขาย เชน ช่ือ    
เจาของทรัพยสิน วันเวลา และสถานที่ที่จะขาย ช่ือ ประเภท ลักษณะ จํ านวน ขนาด นํ้ าหนัก และ
ภาระตดิพันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นๆ เปนตน  ถาเปนที่ดิน ใหแจงเนื้อที่อาณาเขตกวางยาว  ช่ือเจาของ
ทีด่นิขางเคียงสถานที่ตั้งพรอมทั้งแผนที่โดยสังเขป เสนอประธานกรรมการเพื่อลงนาม
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ขอ 56 เมือ่ประธานกรรมการลงนามในประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพยสิน  แลวให
เจาพนกังานจัดสงสํ าเนาประกาศนั้น ใหแกผูตองชดใชเงินและผูมีสวนไดเสีย ทัง้ปดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สถานที่ที่จะขายทอดตลาด สถานที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู ที่ชุมนุมชน และสถานที่ราชการ
ทีเ่หน็สมควร กอนกํ าหนดวันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวัน

ถาประธานกรรมการเห็นสมควร จะลงประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด
ทรัพยสินนั้นในหนังสือพิมพรายวัน หรือทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางโทรทัศน หรือทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  กอนก ําหนดวันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวันก็ได

ขอ 57 การกํ าหนดวันขายทอดตลาดในประเทศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพยสินให
ก ําหนดระยะเวลาดังตอไปนี้

(1) ที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือ อสังหาริมทรัพยอ่ืนกํ าหนดวันขาย      
ไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินเกาสบิวันนับแตวันที่ที่ลงในประกาศ เร่ืองขายทอดตลาดทรัพยสิน

(2) โรงเรอืน ส่ิงปลูกสรางตางๆ หรือสังหารมิทรพัยอ่ืน ก ําหนดวนัขายไมนอยกวา
ยีสิ่บวนั แตไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ลงในประกาศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพยสิน

(3) ในกรณจี ําเปนเรงดวน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพยสินไดเมื่อพน
ระยะเวลาอยางนอยหาวัน นับแตวันที่ยึดหรือายัดทรัพยสินเสร็จสิ้น

ในกรณขีองสดหรอืของเสยีงาย ใหน ําออกขายทอดตลาดไดทนัทหีรือด ําเนนิการ
โดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร

(4) เมือ่ประกาศขายทอดตลาดทรพัยสินไปแลว กรณมีคีวามจ ําเปน คณะกรรมการ
อาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดนั้นก็ได

ขอ 58 การขายทอดตลาดทรัพยสินใหคณะกรรมการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) การขายทอดตลาดทรัพยสินที่ติดจํ านองใหมีหนังสือแจงใหผูรับจํ านอง

ทราบถึงวันเวลา และสถานที่ที่จะทํ าการขายทอดตลาด พรอมทั้งใหสอบถามผูรับจํ านองถึง         
รายละเอียดของภาระจํ านอง เชน ตนเงิน ดอกเบี้ยที่คางชํ าระ ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดวา
ประสงคจะใหขายโดยติดจํ านองหรือปลอดจํ านอง ถาผูรับจํ านองไมมีหนังสือตอบรับแจงใหทราบ
ภายในสบิหาวนั นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว ก็ใหขายทรัพยสินนั้นโดยติดจํ านอง ในกรณี
ทีไ่ดรับแจงจากผูรับจํ านองวาประสงคใหขายทรัพยสินนั้นโดยปลอดจํ านอง  คณะกรรมการอาจขาย
ทรัพยสินนั้นโดยติดจํ านองก็ได ถาไดรับอนุญาตจากผูวาการ

การขายทรัพยสินโดยติดจํ านองใหแสดงรายชื่อผูรับจํ านอง พรอมทั้งตนเงินและ
ดอกเบีย้ทีค่างชํ าระจนถึงวันขาย และขอความวาผูใดซื้อทรัพยสินนั้นตองรับภาระจํ านองติดไปดวย 
ไวในประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพยสินโดยชัดเจน
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การขายทรัพยสินโดยปลอดจํ านอง การกํ าหนดราคาขายใหพิจาณาถึงตนเงิน
และดอกเบีย้ที่คางชํ าระจนถึงวันขาย รวมทั้งคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
คาใชจายในการขายทอดตลาดทรัพยสิน และเงินที่ผูตองชดใชเงินตองชํ าระ ถาคาดหมายวาเงินที่ได
จากการขายทอดตลาด ไมอาจปลดเปลื้องหนี้ไดหรือหากขายทอดตลาดแลวเจาหนี้จํ านองจะไดรับ
เงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นไปทั้งหมด ก็ใหงดการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นๆ และ
รายงานใหผูวาการทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการเปนรายๆไป

การขอรับชํ าระหนี้ของผูรับจํ านอง ใหถือเอาหนังสือตอบรับของผูรับจํ านอง
ตามวรรคหนึ่งเปนคํ าขอรับชํ าระหนี้จํ านอง กอนจายเงินชํ าระหนี้จํ านองพรอมดอกเบี้ย ตอง     
ตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวาหนี้จํ านองและดอกเบี้ยเปนหนี้บุริมสิทธิที่จะไดรับชํ าระหนี้กอน   
เจาหนี้สามัญหรือไม และผูรับจํ านองไดปลดหนี้จํ านองใหแลว พรอมทั้งใหขอใบรับยึดถือไวเปน
หลักฐานในการชํ าระหนี้จํ านองพรอมดอกเบี้ยดวย  จึงจะจายเงินใหแกผูรับจํ านองได

(2) การขายทอดตลาดตูนิรภัย กํ าปนเหล็ก ตู หีบ หรือที่เก็บของอื่นๆ ใหคณะ
กรรมการจัดการเปดเสียกอน จงึจะขายได

(3) การขายทอดตลาดทรัพยสินประเภท ซ่ึงผูยึดถือหรือครอบครองจะตองไดรับ
อนญุาตจากเจาพนกังานตามกฎหมายเสยีกอน เชน อาวธุปน เปนตน ใหผูซ้ือวางมดัจ ําไวไมนอยกวา
รอยละ 25 ของราคาซื้อ และใหผูซ้ือจัดการนํ าใบอนุญาตมาแสดงภายในสามสิบวัน พรอมทั้ง   
ชํ าระเงนิที่คางใหครบถวน ถาพนกํ าหนดแลว ผูซ้ือไมสามารถนํ าใบอนุญาตมาแสดงได ก็ใหริบเงิน
มัดจํ านั้น และใหขายทอดตลาดใหมได

(4) การขายทอดตลาดทรัพยสินที่จะตองมีใบอนุญาตกํ ากับ เชน สุราจํ านวน    
ตั้งแต 10 ลิตรขึ้นไป ใหคณะกรรมการขอความรวมมือไปยังเจาพนักงานสรรพสามิตจัดการออก  
ใบอนุญาตขนสุราใหแกผูซ้ือดวย

(5)  การขายทอดตลาดทรัพยสินหลายสิ่ง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ใหแยกขายทีละสิ่งต อเนื่องกัน  แตคณะกรรมการมีอํ  านาจจัด

สังหาริมทรัพย ซ่ึงมีราคาเล็กนอยรวมขายเปนกองๆ ไดจัดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย   
สองสิง่หรือกวานัน้ขึน้ไป รวมขายไปดวยกนัได ถาเปนทีค่าดหมายวาเงนิรายไดจากการขายจะเพิม่ขึน้
เพราะเหตุนั้น

(ข) ในการขายอสังหาริมทรัพยรายใหญและทรัพยสินนั้นอาจแบงแยกออก
เปนสวนๆ ได คณะกรรมการมอํี านาจขายทรพัยสินนัน้เปนสวนๆ ได ถาเปนทีค่าดหมายวาเงนิรายได
จากการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
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(ค) การขายทรัพยสินหลายสิ่งดวยกัน คณะกรรมการมีอํ านาจกํ าหนดลํ าดับ
ทีจ่ะขายทรัพยสินนั้นได

(ง) บุคคลผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด อาจรองขอให  
คณะกรรมการรวมหรือแยกหรือใหขายทรัพยสินนั้นตามลํ าดับที่กํ าหนดไวหรือจะรองคัดคาน    
การขายของคณะกรรมการตาม (ก) ถึง (ค) ก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการไมยอมปฏิบัติตามคํ ารอง
ขอหรือคํ าคดัคานเชนวานั้น ผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํ าขอตอผูวาการโดยทํ าเปนคํ ารอง ภายในเจ็ดวัน 
นบัแตวันปฏิเสธ เพื่อขอใหมีคํ าวินิจฉัยช้ีขาดในเรื่องนั้นก็ได

ขอ 59 วธีิการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหคณะกรรมการดํ าเนินการดังตอไปนี้
(1) กอนเริม่ขายทอดตลาดทรพัยสิน ใหปกธงหรอืเครือ่งหมายการขายทอดตลาด

และอานประกาศ เร่ือง ขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ สถานที่ที่ขายโดยเปดเผย
(2) คณะกรรมการจะใชผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ตน

เปนผูจัดการขายไมได
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นวาทรัพยสินที่ทํ าการขายทอดตลาดมีมูลคาสูงมาก

หรือมีผูใดจะสูราคาโดยไมสุจริตหรือไมสามารถจะชํ าระราคาได  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการวาง
หลักประกันที่เชื่อถือไดตามที่เห็นสมควร

(4) การขายทอดตลาดหลักทรัพยสิน ใหผูทอดตลาดแสดงความตกลงขายดวยวิธี
เคาะไม หรือแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  ถายังไมไดแสดง
เชนนั้นผูสูราคาจะถอนคํ าสูราคาก็ได

(5) ใหผูทอดตลาดรองขานจํ านวนเงินที่มีผูราคาครั้งที่หนึ่งและกลาวคํ าวา 
“หนึง่” 3-4 หน ถาไมมผูีสูราคาสงูขึน้ ใหเปลีย่นรองขานจ ํานวนเงนินัน้เปนครัง้ทีส่องและกลาวค ําวา
“สอง” อีก 3-4 หน เมือ่ไมมีผูสูราคาสูงกวานั้นและผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดไมคัดคาน
ราคา และคณะกรรมการเห็นวาไดราคาพอสมควรแลว ก็ใหผูทอดตลาดกลาวคํ าวา “สาม” พรอมกับ
เคาะไมหรือแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แตถากอนเคาะไม
หรือแสดงกิริยาดังกลาว มีผูสูราคาสูงขึ้นไปอีกก็ใหรองขานราคานั้นตั้งตนใหมตามลํ าดับ

กรณผูีมสีวนไดเสียในการขายทอดตลาดคนใดคนหนึง่คดัคานราคา ใหคณะกรรมการ
เล่ือนการขายออกไปนัดหนึ่ง และในนัดตอไป หากราคาที่มีผูเสนอไมตํ่ ากวาราคาที่เสนอไวใน   
คร้ังกอน และคณะกรรมการเห็นวาเปนราคาที่สมควรขาย ก็ใหดํ าเนินการขายทอดตลาดและเคาะไม
ขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดดังกลาว
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(6) ถาผูสูราคาถอนคํ าสูราคาของตนเสียกอนที่ผูทอดตลาดจะเคาะไมหรือแสดง
กิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ใหผูทอดตลาดตั้งตนรองขานราคา
ใหม

(7) ในการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหคณะกรรมการบันทึกเหตุการณในการ
ขายทอดตลาดไวทุกครั้ง  โดยใหมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้

(ก)   จ ํานวนบุคคลซึ่งมาฟงการขายและสูราคา
(ข) ในการสูราคาทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพย ใหบันทึกชนิดของ

ทรัพยสิน ช่ือและราคาของผูใหราคาสูงสุด รวมทั้งชื่อและราคาของผูใหราคาตามลํ าดับรองลงมา
ดวย

กรณีการสูราคาทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยใหบันทึกชนิดของ   
ทรัพยสิน ช่ือและราคาของผูใหราคาสูงสุดเทานั้น

(ค)  คณะกรรมการขายไดหรือไม เพราะเหตุใด
(ง)  คณะกรรมการและผูทอดตลาดตองลงนามและวันเดือนปกํ ากับไวดวย

ขอ 60 เงนิที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) เมื่อผูทอดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไมหรือแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง

ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแลว ผูซ้ือจะตองชํ าระเงินทันที เวนแตทรัพยสินมีราคา     
ตั้งแต 10,000 บาทขึน้ไป  คณะกรรมการอาจผอนผันใหผูซ้ือวางมัดจํ าไมนอยกวารอยละ 25 ของ
ราคาซือ้ และใหทํ าสัญญาใชเงินที่คางชํ าระภายในเวลาไมเกิดสิบหาวัน นับแตวันที่ซ้ือนั้นก็ได

(2) ถาผูซ้ือวางมัดจํ าไวแลวไมชํ าระเงินสวนที่เหลือภายในกํ าหนดตามสัญญา 
ใหริบเงินมัดจํ าที่ผูซ้ือวางไว และถือวาเงินมัดจํ านั้นเปนเงินสวนหนึ่งจากการขายทอดตลาดทรัพย
สินของผูตองชดใชเงิน ยอมนํ าไปชํ าระคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพยสินและเงนิทีผู่ตองชดใชเงนิตองช ําระ โดยใหคณะกรรมการเอาทรพัยสินนัน้ออกขายทอดตลาด
ใหมได

(3) กรณีผูซ้ือทรัพยสินจากการขายทอดตลาดเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมหรือเปน   
ผูมีสวนไดเสียหรือเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่ขายทอดตลาด การชํ าระราคานั้นจะขอ   
หกัสวนไดของตนออกจากราคาซื้อก็ได
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ขอ 61 เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณโดยผูทอดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไมหรือ
แสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแลว ถาผูซ้ือไมชํ าระเงินหรือ
ไมวางเงินมัดจํ าตามสัญญา ใหคณะกรรมการเอาทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดซํ้ าอีกและแจงให
ผูซ้ือเดิมทราบกํ าหนดวันเวลาขายดวย เมื่อขายไดเงินเทาใดโดยหักคาธรรมเนียมและคาใชจายแลว 
ยงัไมคุมราคาที่ขายทอดตลาดไดในครั้งกอน ใหเรียกรองใหผูซ้ือเติมชํ าระเงินสวนที่ยังขาดนั้น

ขอ 62 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาราคาซื้อที่มีผูสูราคาสูงสุดนั้นยังไมเพียงพออาจ
ถอนทรัพยสินนั้นจากการขายทอดตลาดได แลวดํ าเนินการประกาศขายใหมโดยไมตองขออนุญาต
ผูวาการในการขายทอดตลาดอีก

ขอ 63 ใหประธานกรรมการเปนผูกํ าหนดสถานที่ดํ าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ขอ 64 เมื่อคณะกรรมการดํ าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินแลว ใหคณะกรรมการ  

รายงานผลการขายทอดตลาดนั้นใหผูวาการทราบทุกครั้ง ภายในเจ็ดวันทํ าการ นับแตวันที่มีการ
ขายทอดตลาด

ในกรณีที่ขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไมได ก็ใหรายงานผูวาการ
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

สวนที่ 3
การคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขอ 65 ถาคณะกรรมการไดดํ าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมถูกตองตาม
ระเบียบ เชน มิไดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินใหแกผูตองชดใชเงินหรือผูมีสวนไดเสีย 
เปนตน ผูตองชดใชเงินหรือผูมีสวนไดเสียซ่ึงตองเสียหายจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น อาจ
ยื่นคํ ารองตอผูวาการขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นได แตตองไมชากวาสิบหาวัน 
นบัแตทราบการขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมถูกตองนั้น

DPU



111

สวนที่ 4
การโอนและการสงมอบทรัพยสิน

ขอ 66 เมื่อผูซ้ือชํ าระเงินครบถวนตามสัญญาแลว ใหโอนและสงมอบทรัพยสิน         
ดังตอไปนี้

(1) ทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสินนั้นให
ผูซ้ือไปได

(2) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยที่ตองจดทะเบียนตาม
กฎหมาย เชน เรือก ําปน เรือมรีะวางตัง้แตหกตนัขึน้ไป เรือกลไฟ เรือยนตมรีะวางตัง้แตหาตนัขึน้ไป
แพ สัตว พาหนะ หรือสังหาริมทรัพยประเภทที่ตองแกทะเบียนชื่อผูเปนเจาของ เชน อาวุธปน      
รถยนต เปนตน ใหคณะกรรมการแจงแกพนักงานเจาหนาที่นั้นๆ จัดการโอนหรือแกทะเบียนชื่อ    
ผูเปนเจาของใหตอไป

หมวด 5
การอุทธรณคํ าสั่งทางปกครอง

ขอ 67 การอุทธรณคํ าส่ังหรือประกาศใหยึดทรัพยสิน คํ าสั่งใหอายัดทรัพยสิน คํ าสั่ง
หรือประกาศใหขายทอดตลาดทรัพยสิน หรือคํ าส่ังทางปกครองอื่น ใหปฏิบัติตามสวนที่ 5          
การอุทธรณคํ าส่ังทางปกครอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หมวด 6
การถอนการบังคับทางปกครอง

ขอ 68 ใหเจาพนักงานถอนการบังคับทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อผูตองชดใชเงินไดวางเงินตอเจาพนักงานเปนจํ านวนพอชํ าระหนี้ที่ตอง

ชํ าระคาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน รวมทั้งคาใชจาย
อ่ืนๆ

(2)  ผูวากรมีคํ าส่ังใหถอนการบังคับทางปกครอง
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ขอ 69 ภายใตบังคับขอ 68 เมือ่ไดยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองชดใชเงินแลว ถาได
ถอนการบังคับทางปกครองทั้งหมดหรือแตบางสวนใหเจาพนักงานดํ าเนินการถอนการยึดหรือ
อายดัทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน แลวแตกรณี และคืนทรัพยสินนั้นใหแกผูถูกยึดหรือถูก
อายดัไป เวนแตผูวาการจะสั่งเปนอยางอื่น และใหแจงการถอนการยึดหรืออายัดแกผูตองชดใชเงิน
และผูถูกอายัดทรัพยสินนั้นใหทราบดวย  แลวรายงานใหผูวาการทราบ

ขอ 70 ใหเจาพนักงานเรียกเก็บคาธรรมเนียมเจาพนักงานในอัตราเดียวกับที่กํ าหนดไว
ในตาราง 5 คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และ
เมือ่ผูตองชดใชเงินชํ าระครบถวนแลว จึงถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น

หมวด 7
การรับและจายเงิน

ขอ 71 การรบัเงนิ การน ําสงเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ และการเบกิจายเงนิจากการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ใหปฏิบตัติามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาคเกี่ยวกับดานการเงิน

ขอ 72 เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักเปนเงินที่ผูตองชดใชเงินตอง
ชํ าระคาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน รวมทั้งคาใชจาย
อ่ืนๆ กรณทีีม่ีเงินเหลือจากขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหคณะกรรมการมอบเงินที่เหลือนั้นใหแกผูมี
สิทธิไดรับ

ประกาศ ณ วันที่ ....................................................
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ภาคผนวก ข.
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ขอบงัคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2545

เนื่องจากไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539     
ออกใชบังคับและคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ใหหวัหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ดแูลจดัใหรัฐวสิาหกจิดงักลาวมรีะเบยีบหลักเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทาละเมดิของเจาหนาที่
สํ าหรับหนวยงาน หากหนวยงานใดยังไมมีระเบียบวิธีปฏิบัติ ใหหนวยงานนั้นปฏิบัติตามระเบียบ  
สํ านกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลักเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539
โดยอนุโลม

ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2545 ฉบบันี ้ เปนขอบังคับที่ยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ โดยเนื้อหาสาระสวนใหญยึด
หลักปฏบิตัติามแนวทางของระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลักเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิด
ทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 ซ่ึงในทางปฏบิตัติองใชควบคูกบัพระราชบญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมดิ
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ดวย

ฉะนั้น เพือ่ใหทกุหนวยงานไดมีขอบังคับ จึงไดจัดทํ าขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2545 ไว สํ าหรับศึกษาและ    
ยดึถือเปนระเบียบปฏิบัติขึ้น ดังนี้
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ขอบงัคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2545

โดยที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขึน้ และ
คณะรฐัมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ใหรัฐวสิาหกิจมีระเบียบเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่สํ าหรับหนวยงาน ใหสอดคลองกับระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 อาศัยอํ านาจตาม
ความในมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แกไขเพิ่มเติม     
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาควางขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ทัง้นีก้ารดํ าเนินการใดๆ ตามขอบังคับนี้ไมมีผลลบลางหรือกระทบตอการดํ าเนินการ

ทางวนิยั หรือการดํ าเนินคดีอาญาของการไฟฟาสวนภูมิภาคแตอยางใด
ขอ 3 ใหยกเลกิขอบงัคบัการไฟฟาสวนภมูภิาควาดวยความรบัผิดทางแพง พ.ศ. 2522 รวมถงึ

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คํ าส่ัง หลักเกณฑ และวิธีปฏิบตัใิดๆ ในสวนที่กํ าหนดไวแลวในขอบังคับนี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้และใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ 4 บรรดากรณแีละหรอืการด ําเนนิการใดๆ อันเกดิขึน้กอนวนัทีใ่ชขอบงัคบันี ้ ซ่ึงยงัมไิด
เปนที่ยุติใหเปนไปหรือดํ าเนินการตามที่ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ   
เกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2539 ไดก ําหนดไวตอไปตามหลักแหงความยุติธรรม

ขอ 5 บรรดากรณแีละหรือการดํ าเนินการใดๆ ซ่ึงมิไดกํ าหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไป
หรือด ําเนนิการตามกฎหมายและหรอืกฎอนัเกีย่วกบัหรือเกีย่วเนือ่งกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที่
ไดก ําหนดไวตามเจตนารมณแหงกฎหมายหรือกฎดังกลาวและตามหลักแหงความยุติธรรม

ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“กฟภ.” หมายความถึง การไฟฟาสวนภูมิภาค
“คณะกรรมการ กฟภ.” หมายความถึง คณะกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
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“ประธานกรรมการ กฟภ.” หมายความถึง ประธานกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
“กรรมการ กฟภ.” หมายความถึง กรรมการในคณะกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
“ผูวาการ” หมายความถึง ผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
“เจาหนาที ่ กฟภ.” หมายความถงึ บคุคลหรือคณะบคุคลทีไ่ดรับการแตงตัง้หรือถูกสัง่

จาก กฟภ. ใหปฏิบตัิให กฟภ. ไดแก คณะกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการ กฟภ. กรรมการ กฟภ.     
ผูวาการ พนักงานและลูกจาง เปนตน แตไมรวมถึงผูรับจางตามสัญญาจางทํ าของหรือตัวแทนตาม
สัญญาตั้งตัวแทน และหรือลูกจางของผูรับจาง หรือตัวแทนดังกลาว

“เจาหนาที่หนวยงานของรัฐอื่น” หมายความถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือ    
ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการไดรับแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการ หรือฐานะอื่นใด บรรดา
ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง หรือถูกสัง่ใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิใช กฟภ.

“หนวยงานของรัฐ” หมายความถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย  
พระราชบัญญัติตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

“บคุคลภายนอก” หมายความถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่มิใชกระทรวง ทบวง กรม 
หรือสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน    
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตาม
กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทํ า หรืองดเวน
การกระทํ าใดๆ ของ เจาหนาที่ กฟภ.

“คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง” หมายความถึง คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

“ผูแตงตั้ง” หมายความถึง ผูที่ออกคํ าส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงขึ้นตาม
ขอบังคับนี้

“ความเสียหาย” หมายความถึงความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอันเนื่องมาจาก   
การกระทํ า หรืองดเวนการกระทํ าใดๆ อันมิชอบดวยกฎหมาย หรือ ขอบังคับ ระเบียบ คํ าส่ัง หลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

ขอ 7 ใหผูวาการมีอํ านาจออกระเบียบ คํ าส่ัง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติตามขอบังคับนี้
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หมวด 1
การดํ าเนินการกรณีเจาหนาท่ีกอความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ

___________

สวนที่ 1
การดํ าเนินการกรณีเจาหนาท่ี กฟภ. กอความเสียหายแก กฟภ. และหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน

ขอ 8 เมือ่เจาหนาที่ กฟภ. กอความเสยีหายแก กฟภ. และหรือหนวยงานของรัฐอื่น ไมวา
จะรวมกนักอความเสยีหายกบับคุคลอืน่ใดดวยหรือไม ใหเจาหนาทีผู่นัน้หรือเจาหนาที ่กฟภ. ทีเ่กีย่วของกับ
ความเสียหายดังกลาวแจงตอผูบังคับบัญชาของตนโดยไมชักชา และใหมีการรายงานตามลํ าดับชั้น     
จนถึงผูวาการ หรือผูที่ผูวาการมอบหมาย

หากผูกอความเสียหายตามวรรคแรก เปนผูวาการ ใหผูวาการหรือเจาหนาที่ กฟภ.   
ทีเ่กีย่วของกับความเสียหายดังกลาว แจงตอประธานกรรมการ กฟภ.โดยไมชักชา

หากผูกอความเสียหายตามวรรคแรก เปนประธานกรรมการ กฟภ. และหรือ
กรรมการ กฟภ. และหรอืคณะกรรมการ กฟภ. ใหผูกอความเสียหายหรือเจาหนาที่ กฟภ. ทีเ่กี่ยวของกับ
ความเสียหายดังกลาว แจงตอผูวาการเพื่อรายงานความเสียหายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยไมชักชา

หากประธานกรรมการ กฟภ.  กรรมการ กฟภ.  คณะกรรมการ กฟภ.  ผูวาการ รวมกนั
กอความเสียหายตามวรรคแรก ใหผูกอความเสียหายหรือเจาหนาที่ กฟภ. ทีเ่กีย่วของกับความเสียหาย
ดงักลาว รายงานความเสียหายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยไมชักชา

ขอ 9 เมือ่เกดิความเสียหายแก กฟภ. และผูวาการ หรือผูที่ผูวาการมอบหมาย หรือประธาน
กรรมการ กฟภ. หรือรัฐมนตรกีารกระทรวงมหาดไทย ไดรับรายงาน และมเีหตอัุนควรเชือ่วาความเสยีหาย
เกดิจากการกระท ําของเจาหนาที ่กฟภ. ใหบคุคลดงักลาวแลวแตกรณ ีแตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิ
ขึน้คณะหนึง่ มจี ํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิด และจํ านวน
คาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใชโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ กฟภ.กํ าหนด

ในการประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหกรรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนใดคนหนึง่ขึน้ท ําหนาทีแ่ทน ทัง้นีม้ตทิีป่ระชุมใหถือเสยีงขางมาก
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กรรมการที่ไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม อาจทํ าความเห็นแยงมติที่ประชุมรวมไวในความเห็นของ     
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงได

ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของรับฟงพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสารวัตถุหรือสถานที่ ทั้งนี้     
ตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดช้ีแจงขอเท็จจริง และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน   
อยางเพียงพอและเปนธรรม

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามวรรคแรก ตองสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน นับถัดจากวันที่ประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงไดรับทราบคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง

ในกรณีที่ไมอาจสอบขอเท็จจริงใหเสร็จส้ินภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคสี่ได ให
ประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงขยายเวลาไดอีกไมเกิน 2 คร้ัง แตละครั้งเปนเวลาไมเกิน 15 วัน และ
ตองแสดงเหตุที่ตองขยายเวลาไวในสํ านวยการสอบขอเท็จจริง แลวรายงานใหผูแตงตั้งทราบทุกครั้ง
ดวย ใหขออนุมัติขยายเวลาตอผูแตงตั้งแลวแตกรณีและตองระวังอยาใหขาดอายุความ

ขอ 10 เมือ่คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิพจิารณาเสรจ็แลว ใหเสนอรายงานพรอมความเหน็
ไปยงัผูแตงตัง้ตามขอ 9 ถาผูแตงตัง้ขอใหทบทวนหรอืสอบสวนเพิม่เตมิ ใหคณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิ
รีบด ําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผูแตงตั้งกํ าหนด

ความเหน็ของคณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิตองมขีอเทจ็จรงิและขอกฎหมายทีแ่จงชดั
และตองมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนประกอบ

ความเหน็ของคณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิไมผูกมดัผูแตงตัง้หรือรัฐทีจ่ะมคีวามเหน็
เปนอยางอื่น

ขอ 11 แตเมือ่เกดิความเสยีหายแกหนวยงานของรฐัอ่ืน หรือ กฟภ. และหนวยงานของรฐัอ่ืน
ใหผูมอํี านาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ของ กฟภ. ที่ไดรับรายงานตามขอ 8 หรือไดรับแจง
ความเสยีหายจากหนวยงานของรฐัอ่ืนรวมกบัผูมอํี านาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิ ตามทีท่กุฝาย
ไดตกลงกนัโดยกํ าหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงดวย

ขอ 12 เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามขอ 11 พิจารณาเสร็จแลว ใหเสนอรายงาน
พรอมความเห็นไปยังผูแตงตั้งตามขอ 11 ทั้งนี้ใหอยูภายใตบังคับขอ 10 โดยอนุโลมดวย

ขอ 13 เมื่อผูแตงตั้งตามขอ 9 หรือขอ 11 ไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงตามขอ 10 หรือขอ 12 แลว ใหมีอํ านาจวินิจฉัยส่ังการ หรือ มีอํ านาจวินิจฉัยส่ังการ    
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รวมกันวา มีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํ านวนเทาใด แตยังมิตองแจงการสั่งการ
ใหผูทีเ่กีย่วของทราบ ทั้งนี้ ไมวาผูแตงตั้งรวมจะมีความเห็นตรงกันหรือไม แลวสงสํ านวนใหกระทรวง
การคลงัเพื่อตรวจสอบภายใน 7 วัน นับถัดจากวันวินิจฉัยส่ังการ เวนแตเปนเรื่องที่กระทรวงการคลัง
ประกาศก ําหนดวา ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑที่ กฟภ. 
ก ําหนด

ขอ 14 ในระหวางการพจิารณาของกระทรวงการคลงั กรณเีจาหนาที ่ กฟภ. กอความเสยีหาย
แก กฟภ. ใหผูแตงตั้งตามขอ 9 ส่ังการตระเตรียมเรื่องใหพรอมสํ าหรับการออกคํ าส่ังใหเจาหนาที่ กฟภ.
ชํ าระคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีเพื่อมิใหขาดอายุความ 2 ป นับถัดจากวันที่ผูแตงตั้งวินิจฉัยส่ังการ
ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบภายใน 1 ป นับถัดจากวันที่กระทรวงการคลังไดรับ
สํ านวนใหผูแตงตั้งมีคํ าส่ังตามที่เห็นวาถูกตอง และแจงผูที่เกี่ยวของทราบ

ขอ 15 ในกรณตีามขอ 14 เมือ่กระทรวงการคลงัพจิารณาเสรจ็แลว และแจงผลการตรวจสอบ
แกผูแตงตั้งตามขอ 9 หากผูแตงตั้งเห็นชอบดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังใหดํ าเนินการแจงผล
การพจิารณาใหเจาหนาที ่กฟภ. ผูกระท ําละเมดิทราบ หรือออกค ําสัง่ใหเจาหนาที ่กฟภ.ดงักลาวช ําระเงนิ
คาสินไหมทดแทนหรือฟองคดีตอศาลอยาใหขาดอายุความ 1 ป นับถัดจากวันที่ผูแตงตั้งดังกลาวแจง  
ค ําส่ังใหเจาหนาที่ กฟภ. ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ และในการแจงคํ าส่ังดังกลาวใหอยู
ในบังคับของขอ 18 ดวย

ในกรณตีามวรรคแรก หากผูแตงตั้งตามขอ 9 ไมเห็นดวยกับความเห็นของกระทรวง
การคลงัใหนํ าเรื่องเสนอตอคณะกรรมการ กฟภ. หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณี
เพือ่วนิจิฉัยส่ังการให กฟภ. ปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง

ขอ 16. ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง   กรณเีจาหนาที่ กฟภ. กอความเสีย
หายแกหนวยงานของรัฐอื่น ใหผูแตงตั้งของ กฟภ. ส่ังการให กฟภ.ประสานงานหรือรวมมือกับหนวย
งานของรฐัอืน่ที่เสียหาย ในการเตรียมการเพื่อแจงคํ าส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีภายใน
อายคุวามของหนวยงานดังกลาว

เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลวและแจงผลการตรวจสอบใหผูแตงตั้งรวม
ตามขอ 11. ทราบ  หากผูแตงตั้งดังกลาวเห็นชอบดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ใหดํ าเนินการ
แจงผลการพิจารณาใหเจาหนาที่ กฟภ.ผูกระทํ าละเมิดทราบ หรือออกคํ าส่ังใหเจาหนาที่ กฟภ. ดังกลาว
ชํ าระคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีตอศาลภายในกํ าหนดอายุความ ทั้งนี้ ในการแจงคํ าส่ังดังกลาว   
ใหอยูในขอบังคับของขอ 18 ดวย
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ในกรณีตามวรรคสอง หากผูแตงตั้งรวมมีความเห็นไมตรงกับกระทรวงการคลัง 
และหรอืผูแตงตัง้รวมดวยกนัเอง ไมวากรณใีดๆ จนไมสามารถหาขอยตุไิด ใหน ําเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
เพือ่วินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็วตอไป

ขอ 17 ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และการดํ าเนินการหลังจากที่
กระทรวงการคลังแจงหรือมิไดแจงผลการตรวจสอบใหผูแตงตั้งรวมตามขอ 11 ทราบ กรณีเจาหนาที่ 
กฟภ. กอความเสยีหายแก กฟภ. และหนวยงานของรัฐอื่น ใหผูแตงตั้งของ กฟภ. ปฏิบัติตามขอ 14     
ขอ 15 และขอ 16 ในสวนที่เกี่ยวของแลวแตกรณีโดยอนุโลม

ขอ 18 การแจงค ําส่ังของผูแตงตัง้ตามขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 และขอ 17 หรือการแจง ค ําวนิจิฉยั
ช้ีขาดของคณะรัฐมนตรี ตามขอ 16 หรือขอ 17 ซ่ึงใหเจาหนาที่ กฟภ. ชดใชคาสินไหมทดแทนแก กฟภ. 
และหรอืหนวยงานของรัฐอื่น ใหแจงดวยวาเจาหนาที่ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ภายใน 90 วัน 
นบัถัดจากวันที่รับทราบคํ าส่ัง หรือคํ าวินิจฉัยช้ีขาดดังกลาว

ขอ 19 การดํ าเนินการเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนแก กฟภ. ใหอยูภายใตบังคับ  
ขอกํ าหนดดังตอไปนี้

19.1 ในกรณีความเสียหายเกิดแกเงินใหชดใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียวตาม     
หลักเกณฑที่ กฟภ.กํ าหนด

19.2 ในกรณคีวามเสียหายมิไดเกิดแกเงินจะชดใชดังตอไปนี้ก็ได
(1) ชดใชเปนเงินตามมูลคาของความเสียหายที่ไดรับหรือมูลคาของทรัพยสิน

ทีเ่สยีหายในเวลาที่เกิดความเสียหมาย หรือมูลคาของทรัพยสินที่สูญหายในเวลาที่เกิดการสูญหาย และ
หรือ

(2) ชดใชเปนทรพัยสินอยางเดยีวกนั โดยมสีภาพ ปริมาณ และลักษณะเดยีวกบั
ทรพัยสินทีสู่ญหายและหรอืเสียหาย และใชงานแทนไดเชนเดยีวกบัทรพัยสินทีสู่ญหายและหรอืเสียหาย
โดยท ําเปนสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนดวยทรัพยสินดังกลาวและหรือ

(3) ซอมแซมและหรือบูรณะทรัพยสินที่ชํ ารุดเสียหายใหกลับคืนสภาพดี  
โดยทํ าเปนสัญญายินยอมดํ าเนินการดังกลาว ซ่ึงมีระยะเวลาการซอมแซมและหรือบูรณะทรัพยสิน     
ดงักลาวไมเกิน 6 เดือน

    ทัง้นี ้ การชดใชเปนทรัพยสินและหรือการซอมแซมและหรือบูรณะทรัพยสิน      
ทีแ่ตกตางไปจาก (2) และหรอื (3) ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน
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19.3 ใหมีการตรวจรับทรัพยสินตามขอบังคับ กฟภ. วาดวยการซื้อหรือจางในกรณี
ทีม่กีารชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสิน และหรือการซอมแซม และหรือบูรณะทรัพยสินตามขอ 19.2 ดวย

19.4 จัดใหมีผูคํ้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได  
ในการทํ าสัญญาตามขอ 19.2 ดวย

19.5 ในกรณีที่เจาหนาที่ กฟภ.ผูกอความเสียหายขอผอนชํ าระคาสินไหมทดแทน 
ไมวาจะเกดิขึ้นในขั้นตอนใดให กฟภ. กํ าหนดจํ านวนเงินที่ขอผอนชํ าระนั้นตามความเหมาะสม โดย
คํ านึงถึงรายไดคาใชจายในการดํ ารงชีพตามฐานานุรูปของผูกอความเสียหายความรับผิดชอบที่ผูกอ
ความเสยีหายมีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย

19.6 หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการคํ้ าประกันการวางหลักประกันตามขอ 19.4 การผอน
ชํ าระคาสินไหมทดแทนตามขอ 19.5 ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กฟภ.กํ าหนด

19.7 การประนีประนอมยอมความระหวาง กฟภ. กับเจาหนาที่ กฟภ. ผูตองชํ าระ
คาสนิไหมทดแทน ไมวาจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดของการชดใชคาสนิไหมทดแทนแก กฟภ. ใหด ําเนนิการ
ตามหลักเกณฑที่ กฟภ.กํ าหนด

ขอ 20 ในกรณทีีเ่จาหนาที่ กฟภ. ผูกอความเสียหายตาม หรือสาบสูญ ใหรีบดํ าเนินการตาม
สวนนีโ้ดยอนโุลม เพื่อใหไดขอยุติโดยเร็วและระมัดระวังอยางใหขาดอายุความมรดก

สวนที่ 2
การด ําเนินการกรณีเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐอ่ืนกอความเสียหายแก กฟภ.

ขอ 21 เมื่อเจาหนาที่หนวยงานของรัฐอื่นกอความเสียหายแก กฟภ. ไมวาจะมีหนวยงาน
ของรัฐอื่น หรือบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายดวยหรือไม ใหเจาหนาที่ กฟภ. ที่เกี่ยวของกับ    
ความเสยีหายดงักลาว แจงตอผูบงัคบับญัชาของตนโดยไมชักชา และใหมกีารรายงานตามล ําดบัชัน้จนถงึ
ผูวาการหรือผูที่ผูวาการมอบหมาย

เมื่อไดรับรายงานตามวรรคแรกแลว ใหผูวาการหรือผูที่ผูวาการมอบหมาย แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามขอ 11 โดยอนุโลม

ขอ 22 ใหนํ าความตามขอ 12 และขอ 13 มาใชบังคับกับการเสนอรายงาน พรอมความเห็น
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตอผูแตงตั้งรวม และการวินิจฉัยส่ังการของผูแตงตั้งรวมโดยอนุโลม
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ขอ 23 ในระหวางการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ไมวาผูวาการวนิจิฉยัส่ังการใหเจาหนาที่
หนวยงานของรัฐอื่นผูกระทํ าละเมิดตอ กฟภ. ตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม ใหผูวาการสั่งให
ตระเตรียมเรื่องใหพรอมสํ าหรับการออกคํ าสั่งใหเจาหนาที่ดังกลาวชํ าระคาสินไหมทดแทน หรือ
ด ําเนนิการฟองคด ีเพือ่มใิหขาดอายคุวาม 2 ป นบัถัดจากวนัทีผู่วาการวนิจิฉยัส่ังการ ถากระทรวงการคลงั
ไมแจงผลการตรวจสอบภายใน 1 ป นบัถัดจากวนัทีก่ระทรวงการคลงัไดรับสํ านวนจากผูวาการ ใหผูวาการ
มคี ําส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

 ในระหวางการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากผูวาการวินิจฉัยส่ังการใหเจาหนาที่
หนวยงานของรัฐอ่ืนผูกระทํ าละเมิดตอ กฟภ. ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูวาการสั่งการให
ตระเตรียมเรื่องใหพรอม สํ าหรับการออกคํ าสั่งใหเจาหนาที่ดังกลาวชํ าระคาสินไหมทดแทน หรือ
ด ําเนนิการฟองคด ีเพือ่มใิหขาดอายคุวาม 2 ป นบัถัดจากวนัทีผู่วาการวนิจิฉยัส่ังการ จนกวาคณะรฐัมนตรี
จะวนิจิฉยัช้ีขาดวา เจาหนาที่ดังกลาวไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนแก กฟภ. แลว

ในกรณทีีก่ระทรวงการคลงัพจิารณาเสรจ็แลว และแจงผลการพจิารณาแกผูแตงตัง้รวม
ใหดํ าเนินการตามขอ 16 วรรคสอง หรือวรรคสาม โดยอนุโลมแลวแตกรณี

ขอ 24 การแจงคํ าส่ังแกเจาหนาที่หนวยงานของรัฐอื่น ผูกระทํ าละเมิดตอ กฟภ. ใหชดใช
คาสินไหมทดแทนแก กฟภ. ตลอดจนการดํ าเนินการเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนแก กฟภ. ของ
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐอื่นดังกลาว และการดํ าเนินการในกรณีที่เจาหาที่ดังกลาวตาย หรือสาบสูญ
ในระหวางการดํ าเนินการในสวนนี้ไมเสร็จสิ้นสมบูรณ ใหดํ าเนินการตามขอ 17 ถึงขอ 20 โดยอนุโลม
แลวแตกรณี

หมวด 2
การดํ าเนินการกรณีเจาหนาท่ี กฟภ. กอความเสียหายแกบุคคลภายนอก

___________

สวนที่ 1
การด ําเนนิการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคํ าขอตอ กฟภ. เพื่อใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย

ขอ 25 เมือ่บคุคลภายนอกยื่นคํ าขอตอ กฟภ. เพื่อใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย  
ซ่ึงเจาหนาที่ กฟภ.ไดกอข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ใหมีการดํ าเนินการดังตอไปนี้
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25.1 ใหเจาหนาที่ กฟภ. หรือหนวยงาน กฟภ. ทีไ่ดรับคํ าขอดังกลาวออกใบรับ    
ค ําขอตามแบบที่ กฟภ.กํ าหนด และสงมอบใหบุคคลภายนอกยึดถือไวเปนหลักฐาน

ในกรณีบุคคลภายนอกยื่นคํ าขอตามวรรคแรกผิดหนวยงาน และหนวยงาน
นัน้ไดจดัสงค ําขอดังกลาวใหแก กฟภ. โดยแจงใหบุคคลภายนอกทราบแลวใหถือวา กฟภ.ไดรับคํ าขอ
นบัแตวันที่ไดรับคํ าขอที่สงมานั้นและใหทํ าการออกใบรับคํ าขอตามวรรคแรกตอไป

เมือ่ไดรับค ําขอดงักลาวแลวใหรายงานพรอมทัง้จดัสงคํ าขอดังกลาวตอผูวาการ
หรือผูที่ผูวาการมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการตอไปโดยไมชักชา

25.2 เมื่อไดรับรายงานพรอมทั้งคํ าขอตามขอ 25.1 วรรคทายแลว ใหผูวาการ หรือ
ผูทีผู่วาการมอบหมายดํ าเนินการดังตอไปนี้

25.2.1 รายงานตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย เพือ่แตงตัง้คณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง ในกรณีที่เจาหนาที่ กฟภ. เปนประธานกรรมการ กฟภ. หรือคณะกรรมการ กฟภ. หรือ
กรรมการ กฟภ.

25.2.2 รายงานตอประธานกรรมการ กฟภ. เพือ่ใหรายงานตอรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในกรณีที่เจาหนาที่ กฟภ. เปนผูวาการ

25.2.3 มคี ําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิในกรณทีีเ่จาหนาที ่ กฟภ.
มิใชกรณีตามขอ 25.2.1 และขอ 25.2.2

         เมือ่ กฟภ. ไดรับค ําขอตามวรรคแรกแลว ตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ไมเกนิ 180 วนั
นับถัดจากวันที่ไดรับคํ าขอ หากไมอาจพิจารณาไดทันในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหรายงานปญหาและ
อุปสรรคตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปอีกไดไมเกิน 
180 วัน ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามวรรคแรก ใหกํ าหนดเวลาแลวเสร็จภายใต
บังคับของขอ 9 และใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเสนอรายงานพรอมความเห็นไปยังผูแตงตั้งตาม
ขอ 25.2 วรรคแรก ภายใตบังคับของขอ 10 โดยอนุโลม

ขอ 26 เมื่อผูแตงตั้งตามขอ 25.2 ไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง   
ที่เสร็จส้ินเรียบรอยแลว ใหวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นวาถูกตอง แลวแจงคํ าวินิจฉัยส่ังการดังกลาวให
บคุคลภายนอกทราบโดยเร็ว

DPU



124

ในการแจงคํ าวินิจฉัยส่ังการแกบุคคลภายนอกตามวรรคแรก ตองแจงดวยวาหาก
บคุคลภายนอกยังไมพอใจในคํ าวินิจฉัยส่ังการดังกลาว บุคคลภายนอกมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได
ภายใน 90 วนั นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัยส่ังการนั้น

ขอ 27 ในกรณีที่บุคคลภายนอกฟอง กฟภ. ตอศาลปกครอง ตามความในขอ 26 วรรคทาย 
หรือตอศาลยุติธรรม หลังจากผูแตงตั้งไดแจงคํ าวินิจฉัยส่ังการแกบุคคลภายนอกแลว ให กฟภ. ระงับ
การดํ าเนินการตามคํ าวินิจฉัยส่ังการของผูแตงตั้งไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด ซ่ึงหากผลของคดีเปนเชนใด  
ใหผูแตงตั้งวินิจฉัยส่ังการใหสอดคลองกับผลของคดีตอไป ทั้งนี้ให กฟภ. เตรียมการตอสูคดี หรือ
ประนปีระนอมยอมความกับบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑที่ กฟภ. กํ าหนดตอไป และในกรณีที่ กฟภ.
เหน็วาเจาหนาที่ กฟภ. ผูกระทํ าละเมิดตอบุคคลภายนอกตองรับผิด หรือตองรวมรับผิด ก็ขอใหศาลที่
พจิารณาคดีนั้นอยูเรียกใหบุคคลดังกลาวเขามาเปนคูความในคดีดวย

สวนที่ 2
การด ําเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นฟอง กฟภ. ตอศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม โดยมิไดดํ าเนินการ

ตามสวนที่ 1 หรือการดํ าเนินการตามสวนที่ 1 ยงัไมเสร็จสิ้น

ขอ 28 เมื่อบุคคลภายนอกยื่นฟอง กฟภ. ตอศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม โดยมิไดมี    
การยืน่ค ําขอให กฟภ. ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายตามสวนที่ 1 กอน หรือ โดยการดํ าเนินการ
ตามสวนที่ 1 ยงัไมเสร็จสิ้นใหมีการดํ าเนินการดังตอไปนี้

28.1 ให กฟภ. เตรยีมการตอสูคดี หรือประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก
ตามหลักเกณฑที่ กฟภ. ก ําหนด

28.2 ขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู เรียกเจาหนาที่ กฟภ. ผูกระทํ าละเมิดตอ    
บคุคลภายนอกเขามาเปนคูความในคดนีัน้ หาก กฟภ. เหน็วาบคุคลดงักลาวตองรับผิด หรือตองรวมรบัผดิ
ตอบุคคลภายนอกดวย
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สวนที่ 3
การด ําเนินการกรณี กฟภ.ชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกแลว

ขอ 29 ในกรณีที่ กฟภ. ชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอก ไมวาในการดํ าเนินการ
ตามสวนที่ 1 หรือสวนที่ 2 แลวใหดํ าเนินการตามขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 18 ขอ 19
และขอ 20 โดยอนุโลม นับแตวันถัดจากวันที่ กฟภ. ไดชํ าระคาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอก
เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มถุินายน 2545
       (นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช)

              ประธานกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

เมื่อการไฟฟาสวนภมูภิาคมีการสอบสวนตามขอบังคับฯ ดงักลาวเรียบรอยแลว จะนํ าเขาที่
ประชุมคณะกรรมการระดับสูง เพื่อพิจารณาการลงโทษผูกระทํ าผิด เมื่อคณะกรรมการระดับสูง
พจิารณาแลว ทางกองสอบสวนและพฒันาระเบยีบกจ็ะออกค ําสัง่ใหพนกังานทีก่ระท ําความผดิชดใชเงนิ
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค แตไมมีการติดตามผลวาไดรับชดใชหรือไมอยางไร จนลวงเลยไป

ถามีการใชมาตรการบังคับทางปกครองไดก็จะสามารถทํ าให กฟภ. ใชมาตรการบังคับ   
ทางปกครองได เปนการบังคับใหพนักงานชดใชไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะบางเรื่องวงเงิน   
ไมมาก  เหมาะสมในการใชมาตรการบังคับทางปกครองเขาดํ าเนินการเปนอยางยิ่ง  แตการใชมาตรการ
บังคับทางปกครองนั้น จะเกิดปญหาตางๆ ตามมาในบางกรณีดังที่จะกลาวตอไป
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ-นามสกุล นางณฐัญา  ลํ าดับวงศ
วนั เดือน ป เกิด วันที่ 26 กนัยายน  2506
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 112 หมู  4  ถนนเกษตร-นวมินทร  แขวงจรเขบัว

เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
ต ําแหนงหนาที่การงาน รองผูอํ านวยการกองคดี ระดับ 9
สถานที่ทํ างานปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2523 มธัยมตนโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2525 มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีบน
พ.ศ.2529 นติศิาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ.2549 นติศิาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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