
การมอบอํานาจ 

ในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
โดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน๑ 

   

 

เนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบันมีภารกิจเกิดข้ึนใหม่เป็น
จํานวนมากตามสภาวการณ์ของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป รัฐจึงได้กําหนดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ไว้ในกฎหมาย เพื่อกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นอํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ตาม ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะต้องกระทําการอยู่
บนพื้นฐานของ “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง” อันเป็นหลักการพื้นฐานใน
กฎหมายปกครอง  ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือคณะบุคคลในหน่วยงานทางปกครองจะ
กระทําการใด ๆ ได้ ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อํานาจไว้เท่าน้ัน และเม่ือกฎหมายให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทางปกครองดําเนินการในเร่ืองใดแล้ว เจ้าหน้าที่น้ันจึงต้องดําเนินการในเร่ืองที่กฎหมายให้อํานาจไว้
ด้วยตนเอง 

“เจ้าหน้าที่” คือ ผู้มีอํานาจ หรือได้รับมอบอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการ
ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นบุคคล ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนท้องถ่ิน หรือ
เป็นคณะบุคคล เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ คณะกรรมการ
เคร่ืองหมายการค้า คณะกรรมการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ เช่น 
กฎกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหากมีกฎหมายให้อํานาจไว้โดยเฉพาะ เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าภารกิจในหน่วยงานทางปกครองเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 
และมีภารกิจจํานวนมากและหลากหลายลักษณะ การดําเนินการของหน่วยงานทางปกครองเพียงหน่วยงานเดียว
หรือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนั้น อาจไม่สามารถดําเนินภารกิจของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  ดังนั้น 
รัฐบาลจึงกําหนดให้มีการมอบอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไก
สําคัญในการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเพื่อเป็นการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน กระจายอํานาจตัดสินใจ และอํานวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทางปกครองต้องมีการมอบอํานาจทางปกครอง  ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
กฎหมายกําหนดด้วย 

                                                        
๑โดยนางจุฑารัตน์  แก้วกัญญา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ในระบบการปกครองของประเทศฝร่ังเศส เยอรมัน และไทยน้ัน แม้จะมีความแตกต่าง
กันในเนื้อหา ข้ันตอนและกระบวนการของการบังคับทางปกครองก็ตาม แต่ก็ได้การแบ่งประเภทของการ
บังคับทางปกครองไว้เช่นเดียวกัน ได้แก่ คําส่ังทางปกครองที่ให้ชําระเงิน และคําส่ังให้กระทําการและละ
เว้นกระทําการ ส่วนประเทศเยอรมันน้ัน มีคําส่ังอีกประเภทหนึ่ง คือ คําส่ังให้ยอมรับการกระทํา ซึ่งเป็น 
คําส่ังที่ออกแก่บุคคลซึ่งมิใช่ผู้รับคําส่ังทางปกครองโดยตรง (ในคําส่ังทางปกครองคําส่ังแรก) ให้จํายอมรับ
การหรือไม่ขัดขวางการดําเนินการ  

สําหรับเน้ือหาในบทความนี้ ผู้เขียนได้นําเสนอเฉพาะเน้ือหาในส่วนของคําส่ังทาง
ปกครองที่ให้ชําระเงินเท่าน้ัน ซึ่งคําส่ังดังกล่าว หากผู้อยู่ใต้บังคับคําส่ังไม่ปฏิบัติตามคําส่ังหรือชําระเงิน
หรือชําระไม่ครบถ้วนย่อมเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองมีอํานาจในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยวิธีการยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้น และการมอบ
อํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินดังกล่าว  ดังน้ัน ในเบื้องต้นจึงจําเป็นต้องศึกษาถึงแนวความคิดและหลักเกณฑ์การมอบอํานาจ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้มากย่ิงข้ึน  
โดยสรุป ดังนี ้

 

๑. แนวความคิดของการมอบอํานาจในฝ่ายปกครอง 
การมอบอํานาจในฝ่ายปกครอง ถือเป็นกลไกสําคัญเพื่อช่วยให้ภารกิจของรัฐเกิดผล

สัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดข้ันตอนการปฏิบั ติงาน กระจายอํานาจตัดสินใจ และอํานวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน แนวความคิดของการมอบอํานาจในฝ่ายปกครองมีการแบ่งแยกออก 
เป็น ๒ ฝ่าย๒ ซ่ึงมีลักษณะขัดแย้งกัน ดังน้ี 

แนวความคิดแรก ถือว่าการมอบอํานาจในฝ่ายปกครองนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะ
ประชาชนมีความต้องการที่จะได้รับบริการจากสังคมในฐานะรัฐสวัสดิการ แต่ในการปฏิบัติราชการนั้น 
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลน้ันมีขอบเขตจํากัด  ดังนั้น ในขณะที่ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐเพิ่มมากข้ึน ภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองมากข้ึน และในการ
นี้กฎหมายต่างๆ มักให้อํานาจในฝ่ายปกครองก็ย่อมมีมากข้ึนไปด้วย  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการ 
มอบอํานาจในฝ่ายปกครองแล้ว จะมีผลให้การแบ่งสรรอํานาจในหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องมีการ 
แบ่งงานกันอย่างละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติงานก็ยุ่งยาก ซับซ้อน เกิดการขัดข้องในการปฏิบัติราชการ 
และย่อมส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณะของรัฐ 

แนวความคิดท่ีสอง ถ้ายอมให้มีการมอบอํานาจในฝ่ายปกครองกันอย่างไม่มีขอบเขตแล้ว 
ย่อมจะก่อให้เกิดการปัดความรับผิดชอบและสร้างความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อกับทางราชการ 

                                                        
๒หัตถชัย  จันทร์ปล่ัง, “ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการมอบอํานาจ : ศึกษากรณีการปฏิบัต ิ

ราชการแทน”, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒, หน้า ๒ 
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โดยประชาชนอาจจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเร่ืองที่ตนต้องการมารับบริการจากรัฐน้ันอยู่ในอํานาจและ
ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งใด 

จากแนวความคิดทั้งสองข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระบบการมอบอํานาจในฝ่ายปกครองที่ดี นั้น 
จําเป็นต้องประสานแนวความคิดทั้งสองน้ีอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ ต้องกําหนดให้แน่ชัดถึงขอบเขต 
เนื้อหาสาระ และหลักเกณฑ์ในการมอบอํานาจไว้ให้ชัดเจน 
 

๒. การมอบอํานาจทางปกครองในประเทศไทย 
ในประเทศไทยนั้น ต้ังแต่ มีกฎหมายเ ก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมา ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของการมอบอํานาจไว้
ตลอดเวลา โดยให้อํานาจในการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ
อื่นๆ ที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถ
มอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ เม่ือไม่ได้มีข้อห้ามไว้ แต่เม่ือมีการมอบอํานาจโดย
ชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ันและจะมอบอํานาจน้ันให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ต่อไปไม่ได้ 

 

๒.๑ การมอบอํานาจตามกฎหมาย 

การมอบอํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครองตามกฎหมายของ
ประเทศไทย นั้น สามารถแยกได้ ๒ กรณี ดังน้ี 

๒.๑.๑ กฎหมายบัญญัติให้มอบอํานาจได้เป็นกรณีเฉพาะ 
กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้มอบอํานาจได้เป็นกรณีเฉพาะ เช่น 
- การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ 

วรรคสอง๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ทํา
คําส่ังทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของตนได้
ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ สามารถจะมอบอํานาจให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ทั้งนี้ โดยกําหนดให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

                                                        
๓มาตรา ๕๖  เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนน้ี เว้นแต่จะมีการส่ังให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทํา
คําส่ังน้ันเอง ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคําส่ังทางปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนเป็น
ผู้ดําเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําส่ังทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองน้อยท่ีสุด 

  



 ๔ 

คําส่ังทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองน้อยที่สุด 
- การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตตาม

มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
“ผู้อนุญาต” คือ “ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย” ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมจะมอบอํานาจให้ผู้ใดเป็นผู้อนุญาตจึงไม่มีการจํากัดตัวบุคคล เพราะเท่ากับกฎหมายไว้วางใจ
ผู้มอบเป็นหลักว่าคงมอบไปยังผู้ที่เหมาะสมแก่การใช้อํานาจนั้น 

๒.๑.๑ กฎหมายบัญญัติให้มอบอํานาจได้ไว้เป็นการท่ัวไป 

กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้มอบอํานาจได้ไว้เป็นการทั่วไปน้ัน ในระบบกฎหมายไทย
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกฎหมายจะ
กําหนดตัวบุคคลที่อาจรับมอบอํานาจเอาไว้ล่วงหน้าและจะมอบแก่ผู้อ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ไม่ได้๔ 

การมอบอํานาจหน้าที่ หมายถึง การที่บุคคลดํารงตําแหน่งทางบริหารระดับหัวหน้า
หน่วยงานจะมอบให้ผู้บริหารระดับรองลงไปหรือผู้บริหารในหน่วยงานอื่นใช้อํานาจแทนตน โดยเหตุที่ภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่มีมากจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยตนเองได้หมด กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินจึงได้กําหนดให้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองๆ ลงไปมีอํานาจดําเนินการแทนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ 
และในบางกรณีก็กําหนดให้สามารถมอบอํานาจหน้าที่ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
สังกัดกับตนช่วยรับภาระแทนด้วย 

การปฏิบัติราชการแทน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ดํารงตําแหน่งในบางเร่ืองตามที่
ผู้ดํารงตําแหน่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ โดยผู้ดํารงตําแหน่งยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในเร่ืองที ่
มิได้มอบหมายให้ผู้ใด 

การปฏิบัติราชการแทน มีเง่ือนไขเก่ียวกับการมอบอํานาจหน้าที่ ๒ กรณี คือ  
(๑) ใช้ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือมติคระรัฐมนตรีกําหนดให้เป็น

อํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ และผู้ดํารงตําแหน่งนั้นจะมอบอํานาจหน้าที่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไป 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นเป็นผู้ใช้อํานาจ ส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการแทน 

(๒) ใช้ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งหน่ึงจะมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปปฏิบัติ
ราชการแทนเป็นการทั่วไป 

 

๓. การมอบอํานาจทางปกครองในต่างประเทศ 
๓.๑ การมอบอํานาจทางปกครองในประเทศฝร่ังเศส 

๓.๑.๑ การมอบอํานาจท่ัวไป ในกฎหมายปกครองประเทศฝร่ังเศส ถือหลักว่านิติ
กรรมทางปกครองจะกระทําได้โดยผู้มีอํานาจเท่านั้น และผู้มีอํานาจก็สามารถมอบอํานาจต่อไปได้ ถ้าการ
มอบอํานาจนั้นไม่ใช่เป็นการอํานาจที่รัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติกําหนดให้เป็นอํานาจเฉพาะของผู้ใด 

                                                        
๔ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง , (กรงุเทพฯ: จิรรัชการพมิพ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๐) , หน้า ๑๘๕-๑๘๖ 

 

 



 ๕ 

(๑) ประเภทของการมอบอํานาจ ประเภทของการมอบอํานาจน้ันแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท ดังนี ้

(๑.๑) การมอบอํานาจให้ลงช่ือแทน (delegation de signature) 
(๑.๒) การมอบอํานาจให้กระทําการแทน (delegation de pouvoir) 
ทั้งการมอบอํานาจให้ลงช่ือแทน และการมอบอํานาจให้ทําการแทนน้ัน จะ

กระทําได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายซ่ึงอาจจะเป็นรัฐบัญญัติ (loi) หรือกฎหมายของฝ่ายบริหาร คือ รัฐกฤษฎีกา 
(decret) ให้อํานาจไว้เท่านั้น หากการมอบอํานาจใดที่ไม่มีบทกฎหมายให้อํานาจไว้ก็จะเป็นโมฆะ ยกเว้น
กรณีที่เป็นการมอบอํานาจในช่วงที่สถานการณ์ไม่ใช่ภาวะปกติ เช่น ภาวะสงคราม การมอบอํานาจ 
ก็สามารถดําเนินการได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 

ในส่วนของการมอบอํานาจให้กระทําการแทน ยังมีข้อยกเว้นอีก ๒ ประการ คือ 
(๑) การมอบอํานาจให้กระทําการแทนอาจมีที่มาจากกฎหมายโดยตรง 

โดยผู้ทรงอํานาจเดิมหาได้มีคําส่ังใดๆ ไม่ หรือ 
(๒) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้มีอํานาจนั้นตามกฎหมาย อาจส่ังให้ผู้ใดผู้หน่ึง

ทําการแทนผู้มีอํานาจอยู่เดิมได้เช่นกัน 
ในฝร่ังเศสยึดถือหลักที่ว่าผู้รับมอบอํานาจหามีอํานาจที่จะมอบอํานาจช่วง (subdelegation) 

ไปให้ผู้อื่นอีกต่อหน่ึงไม่ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้มอบอํานาจช่วงต่อไปโดยชัดแจ้ง  ดังน้ัน หลักเกณฑ ์
ข้ันพื้นฐานในกฎหมายประเทศฝร่ังเศสเก่ียวกับการมอบอํานาจ ก็คือ หากการมอบอํานาจจะมีเง่ือนไข
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับมอบอํานาจก็มีอํานาจทําการแทนหรือลงช่ือแทนผู้มอบอํานาจจนกว่าการมอบ
อํานาจน้ันจะส้ินสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงหรือเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการมอบอํานาจนั้น 

(๒) ผลของการมอบอํานาจ ผลของการมอบอํานาจทั้งในด้านการมอบอํานาจให้
ลงลายมือช่ือแทนกับการมอบอํานาจให้กระทําการแทน มี ๓ ลักษณะ คือ 

(๒.๑) การมอบอํานาจให้ลงช่ือแทนนั้น มิได้มีการเปล่ียนแปลงสายการบังคับ
บัญชา ผลคือ ผู้มอบอํานาจให้ลงช่ือแทนอาจหวนมาลงช่ือด้วยตนเองหรืออาใช้อํานาจควบคู่ไปกับผู้รับ
มอบอํานาจให้ลงช่ือแทนได้ ส่วนการมอบอํานาจให้ทําการแทนน้ันทําให้ผู้มอบอํานาจในเร่ืองที่มอบนั้น
โดยช้ินเชิง ผลคือผู้มอบอํานาจจะกลับมาใช้อํานาจวินิจฉัยส่ังการอีกไม่ได ้

(๒.๒) การมอบอํานาจให้ทําการแทนน้ัน เป็นการกระทําระหว่างตําแหน่งต่อ
ตําแหน่ง ผล คือ ถึงแม้ผู้ดํารงตําแหน่งคนเดิมไม่ว่าจะเป็นผู้มอบอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจจะพ้นจาก
ตําแหน่งไปโดยเหตุใดก็ดี การมอบอํานาจก็ยังคงมีอยู่ เพราะถือว่าการมอบอํานาจให้ทําการแทนน้ันมี
ลักษณะเป็นการถาวรและไม่อาศัยคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ใด 

(๒.๓) การมอบอํานาจให้ลงช่ือแทนน้ันเป็นเสมือนว่าคําส่ังน้ันมีที่มาจากตัวผู้
มอบอํานาจนั่นเอง ในขณะที่การมอบอํานาจให้ทําการแทนน้ันมีผลทําให้คําส่ังน้ันเป็นของผู้รับมอบอํานาจ
โดยส้ินเชิง 

 

 

 



 ๖ 

�.�.� อํานาจท่ีรัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติกําหนดให้เป็นอํานาจเฉพาะ (�) �	
������	���	����	���
������	��������	
�� �� : การบังคับตาม
คําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นอํานาจที่รัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติกําหนดให้เป็นอํานาจ
เฉพาะ โดยในระบบกฎหมายฝร่ังเศส กฎหมายได้ให้อํานาจฝ่ายปกครองในการบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่มี
ต่อบุคคลทั่วไปได้เอง ทั้งกรณีของสิทธ์เรียกร้องให้ชําระหน้ีภาษีอากร(impôs) หน้ีที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (créances domaniales) และหนี้อ่ืน ๆ (autres créances 

ordinaires) โดยกรณีของ “หนี้ทั่วไป” นิติบุคคลมหาชนมีอํานาจออกคําส่ังให้ชําระเงิน (titre de 

perception) ซึ่งเป็นคําส่ังทางปกครอง (decision administrative) โดยนิติบุคคลมหาชนสมารถใช้
วิธีการออกคําส่ังให้ชําระเงินเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกประเภท(créances de toute nature) 
ไม่จะเป็นหนี้ตามสัญญา หนี้ในมูลละเมิด เงินที่ต้องคืนฐานลาภมิควรได้ หรือหนี้เงินที่กําหนดในบทบัญญัติ
กฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ค่าปรับทางปกครอง หรือโทษทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมีอํานาจส่ังให้ชําระตามกฎหมาย ดังนี้ หนี้ซ่ึงเป็นฐานแห่งการออกคําส่ังให้ชําระเงินจึงครอบคลุม
ทั้งกรณีของหนี้ที่มีจํานวนแน่นอนแล้ว เช่น เงินค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกําหนดและหนี้ที่เจ้าหน้าที่จะ
กําหนดจํานวนเงินให้เป็นที่แน่นอนในคําส่ังให้ชําระเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเข้าดําเนินการแทน
ฝ่ายปกครอง 

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับชําระหนี้  : หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับชําระหน้ี
เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐบัญญัติฉบับที่ ๙๑ – ๖๕๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ว่าด้วยการปรับปรุง
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง โดยกฎหมายบัญญัติว่าเจ้าหน้าที่มีคําบังคับ (titre exécutoire) ที่เรียกชําระ
หนี้ซึ่งมีจํานวนแน่นอนและถึงกําหนดชําระ (créance liquide et exigicle) สามารถดําเนินการบังคับ
ชําระหนี้ (execution forcée) เอาจากทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
สําหรับมาตรการบังคับแต่ละประเภทซึ่งคําบังคับหมายความรวมถึงคําส่ังที่ทําข้ึนโดยนิติบุคคลมหาชนที่
บัญญัติกําหนดให้มีสถานะเป็นคําบังคับ ดังนั้น เม่ือบทบัญญัติกฎหมาย กําหนดให้คําส่ังให้ชําระเงินที่รัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรมหาชนที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐทําข้ึนเพื่อเรียกชําระเงินมีสถานะ
เป็นคําบังคับ นิติบุคคลมหาชนดังกล่าวจึงสมารถนําคําบังคับไปดําเนินการบังคับชําระหน้ีได้ทันทีโดยไม่
ต้องของให้ศาลออกหมายบังคับคดีอีก 

บทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ว่าด้วยการปรับปรุง
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ได้กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการบังคับชําระหน้ี โดย
พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ แม้ว่าโดยหลักการแล้วหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับชําระ
หนี้ภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการบังคับชําระหนี้แทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ
มักจะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดําเนินการบังคับชําระหน้ี เพราะโดยส่วนใหญ่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ซึ่งเป็นเอกชนสามารถดําเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าพนักงานอัยการก่อนการ

                                                        
๕นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส”, รายงานศึกษาวิจัย 

เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,๒๕๕๒,หน้า ๓๐-๔๒. 



 ๗ 

ดําเนินการในบางเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ขออนุญาต และกรณีที่มีปัญหาขัดข้องในการดําเนินการใน
เร่ืองหนึ่งเร่ืองใด เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถขอให้ศาลวินิจฉัยช้ีขาดได้ 

(๓) มาตรการบังคับชําระหนี้ : เจ้าหนี้ผู้มีคําบังคับที่เรียกชําระหนี้ที่มีจํานวน
แน่นอนและถึงกําหนดชําระสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับชําระหน้ีได้ สําหรับ
มาตรการบังคับที่บทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่วิธีการ ดังน้ี 

(๓.๑) การอายัดสิทธิเรียกร้องให้ชําระเงินที่ลูกหน้ีมีต่อบุคคลภายนอก(saisie-attribution)  
(๓.๒) การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างเพื่อขายทอดตลาด (saisie-vente) 
(๓.๓) การยึดสังหาริมทรัพย์ 
ส่วนเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐผู้รับผิดชอบติดตามการชําระหน้ี จะทําหน้าที่ติดตาม

ความคืบหน้าในการบังคับชําระหนี้ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่เห็นว่าพนักงานบังคับ
คดีปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็สามารถขอให้พนักงานอัยการเปล่ียนตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักในเร่ืองการมอบอํานาจตามกฎหมายฝร่ังเศสน้ันมีความซับซ้อน 
และมีหลักเกณฑ์มากมาย แต่ก็ส่งผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดี หลักในเร่ือง
การมอบอํานาจในกฎหมายมหาชนของไทยน้ันได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินในฉบับต่างๆ ผนวกกับประกาศคณะปฏิวัติรวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) ซึ่งใช้กฎหมายประกอบช่วยในการ
ตีความหมายหรือทิศทางในการปกครองให้มีความชัดเจนข้ึน 

 

๓.๒ การมอบอํานาจทางปกครองในประเทศเยอรมัน 

การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันได้กําหนดหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ในการดําเนินการบังคับทางปกครองอย่างชัดเจน จึงทําให้ระบบการบังคับทางปกครองของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดําเนินการบังคับทางปกครองจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระและลักษณะเฉพาะของ 
มลรัฐอันเนื่องมาจากการปกครองในระบบสหพันธ์สาธารณรัฐ (Bundesrepublik) รวมถึงความรวดเร็ว 
ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี ้

๓.๒.๑ การบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน๖ 
ในระบบกฎหมายเยอรมันได้จัดแบ่งหน่วยงานที่มีอํานาจในการดําเนินการบังคับ

ทางปกครองตามลักษณะของคําส่ังทางปกครองไว้ ๒ ประเภท ได้แก่ “หน่วยงานที่มีอํานาจออกคําส่ัง
บังคับการ (Anordnungsbeörde)” ซึ่งเป็นเจ้าหน้ีแห่งการบังคับทางปกครอง และหน่วยงานที่มีอํานาจ
บังคับการ (Aollstreckungsbehörde) ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียวกันได้ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับ
การมีหน้าที่ลงมือปฏิบัติการตามคําส่ังบังคับให้ชําระเงินของเจ้าหน้ีแห่งการบังคับทางปกครอง ซ่ึงตาม

                                                        
๖วรนารี  สิงโต, “การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน”,รายงานศึกษาวิจัย 

เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,หน้า ๖๒ – หน้า ๖๖. 



 ๘ 

มาตรา ๔ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ 
(VwVfG) แบ่งหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการทางปกครองออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่

(๑) หน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการเฉพาะ (besondere Vollstreckungsbehörde) 
หมายถึง หน่วยงานภายในกระทรวงต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองที่เป็นฐานในการ 
บังคับทางปกครองที่จัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐ 
ซึ่งในการจัดต้ังหน่วยงานบังคับทางปกครองเพื่อดําเนินการบังคับทางปกครองต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อน เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เม่ือ
ประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับของคําส่ังทางปกครองจะต้องถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพจากการบังคับทาง
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเข้ามาดูแลโดยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานที่มี
อํานาจดําเนินการบังคับทางปกครอง ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยปรากฏมากนัก เน่ืองจากบทบัญญัติของ
กฎหมายเฉพาะส่วนใหญ่จะกําหนดหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการไว้อย่างชัดเจน และ 

(๒) หน่วยงานท่ีมีอํานาจบังคับการท่ัวไป (allgemeine Vollstreckungsbehörde) 
หมายถึงหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐ (Vollstreckungsbehörde 
der Bundesfinanzverwaltung) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
มิได้จัดต้ังหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการเฉพาะไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังย่อมมีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ดําเนินการทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเนื่องจากเป็นผู้มีอําหน้าที่โดยตรงในการดําเนินการบังคับตาม
ประมวลรัษฎากรด้วย 

นอกจากน้ี ในกรณีการบังคับให้ชําระค่าปรับทางปกครอง (Zwangsgeld) 
เจ้าหน้าที่บังคับการจะกําหนดวิธีการบังคับทางปกครองเพื่อยืนยันมาตรการบังคับทางปกครองด้วยการ
ออกคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินและดําเนินการบังคับเช่นเดียวกับค่าภาษีอากรหรือค่าฤชา
ธรรมเนียมได้ จะเห็นได้ว่า การออกคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินจึงไม่จํากัดเฉพาะกรมสรรพกร
ที่ออกคําส่ังเรียกให้ชําระค่าภาษีอากรเท่านั้น แต่หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ก็สามารถออกคําส่ังเรียกให้ชําระ
ค่าฤชาธรรมเนียมตามที่กฎมายกําหนด ค่าเสียหายในทางปกครอง เงินที่ได้ชําระเกินไปหรือค่าปรับบังคับ
การซึ่งขอบเขตการปฏิบัติงานโดยปกติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมิได้มีความเช่ียวชาญในการ
ดําเนินการบังคับให้ชําระเงินโดยตรง ดังน้ัน การมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอํานาจบังคับการของ
กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการดําเนินการบังคับให้ชําระหนี้ค่าภาษี
อากรเป็นหน่วยงานในการดําเนินการบังคับทางปกครองตามคําส่ังที่กําหนดให้ชําระเงิน โดยพิจารณาในแง่
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญของหน่วยงานย่อมส่งเสริมให้กระบวนการบังคับทางปกครอง
ตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างด ี

๓.๒.๒ การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการ (Amtshilfe) ตาม 

รัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) 
การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการ (Amtshilfe) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วย 

วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) เป็นกลไกอีกประการ
หนึ่งในระบบกฎหมายเยอรมันกําหนดเพื่อให้การบริหารงานของรัฐสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สหพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐและมลรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สําหรับการบังคับทาง



 ๙ 

ปกครองอาจนําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตามมาตรา ๔ ถึงมาตรา ๘ 
แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) 
มาใช้บังคับได้ในการดําเนินการบังคับทางปกครองนอกเขตอํานาจของหน่วยงานทางปกครองที่มีอํานาจ
บังคับการ (Vollstreckungsbehörde) ที่กฎหมายกําหนดไว ้

การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการเป็นการพิจารณาในแง่พื้นที่และเขตอํานาจ
ของเจ้าหน้าที่บังคับการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของการบริหารงานของมลรัฐและหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่ายปกครอง เน่ืองจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคําส่ัง
ทางปกครองเกินขอบอํานาจที่กฎหมายกําหนดย่อมทําให้คําส่ังทางปกครองดังกล่าวตกเป็นโมฆะตาม
มาตรา ๔๔ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ 
(VwVfG) ซ่ึงการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการทําให้เกิดความสะดวกและปฏิบัติราชการ 
อย่างรวดเร็ว  อน่ึง กระบวนการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการมีข้อจํากัดว่าจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบของอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการร้องขอตามกฎหมายภายในของมลรัฐน้ัน ๆ ด้วย 
เช่น กรณีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดอายัดมาดังกล่าว เจ้าหน้าที่บังคับการอาจขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจให้อยู่ร่วมด้วยในระหว่างดําเนินการขายทอดตลาด 

จะเห็นได้ว่า มาตรการบังคับทางปกครองการบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้
ชําระเงินของประเทศเยอรมันไม่ได้กําหนดให้มีวิธีการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามคําส่ังให้ชําระเงิน แต่กําหนดให้มีกระบวนการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งมีข้อจํากัดว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการร้องขอตามกฎหมาย
ภายในของมลรัฐน้ัน 

การมอบอํานาจในทางปกครอง นั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกันกับกฎหมายเอกชน คือ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองตัวการตัวแทนแล้ว จะเห็นได้ว่า การมอบอํานาจในทางปกครอง 
ดยการปฏิบัติราชการแทนนั้น แนวคิดเบื้องต้นมีความคล้ายคลึงกัน เพราะผู้ปฏิบัติราชการแทนก็คือบุคคล
ผู้กระทําการแทน ผู้มอบอํานาจนั้น ในขณะที่ตัวแทนในทางกฎหมายแพ่ง นั้นก็คือ บุคคลผู้กระทําการ
แทนตัวการ และตามหลักมีอํานาจกระทําการแทนตัวการ หากตัวแทนซึ่งไม่มีอํานาจน้ันทําไปก็ไร้ผล เช่น 
เดียวกับการมอบอํานาจในทางปกครอง คือ หากผู้ได้รับมอบอํานาจหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนไม่มีอํานาจ
กระทํา แต่ได้กระทําไปก็เป็นเร่ืองของการกระทํานอกขอบอํานาจ (ultra vires) ซึ่งก็ให้ผลเช่นเดียวกัน 
คือ ไม่มีผลผูกพัน อย่างไรก็ตามความแตกต่างในเบื้องต้นก็คือในกฎหมายแพ่งนั้น ตัวแทนไม่มีอํานาจทํา
ไป หากตัวการให้สัตยาบันก็จะมีผลผูกพันตัวการแต่การมอบอํานาจในทางปกครองน้ัน หากผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการใดนอกขอบอํานาจ หากเป็นการกระทําที่ ผิดเ ง่ือนไขการมอบอํานาจหรือผิด
วัตถุประสงค์ ผู้มอบอํานาจไม่อาจให้การรับรองเสมือนการให้สัตยาบันในทางแพ่งเพราะในทางปกครอง
ต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย  

จากการศึกษาแนวความคิดและหลักเกณฑ์การมอบอํานาจทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า การพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น เป็นภารกิจประการหนึ่งที่อยู่ ในอํานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามที่



 ๑๐ 

กฎหมายกําหนด  และ ผู้มีอํานาจการพิจารณาใช้มาตรการบั ง คับทางปกครองโดยวิธีการยึด 
การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว จะทําการมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับบัญชาหรือมอบอํานาจระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ทําการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดย
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินแทนได้ ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อํานาจไว้เท่านั้น 
ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในข้อถัดไป 
 

๔. มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เป็นมาตรการข้ันสุดท้ายที่ใช้บังคับกับผู้อยู่ใต้บังคับของคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินตาม 
มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๔.๑ คําส่ังทางปกครอง 
๔.๑.๑ ความหมายของคําสั่งทางปกครอง 
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กําหนดให้คําส่ังทางปกครอง หมายถึงการใช้อํานาจตามกฎหมายของ “เจ้าหน้าที่” ที่มีผลเป็นการสร้าง 
นิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการการอนุญาตการอนุมัติ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออก “กฎ” 

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้ เป็น 
“คําส่ังทางปกครอง” ได้แก่ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหรือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังน้ี 
(๑) การส่ังรับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปล่ียน ให้เช่าซ้ือ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์  (๒) การอนุมัติ
ส่ังซ้ือ จ้าง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์  (๓) การส่ังยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอ
หรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  (๔) การส่ังให้เป็นผู้ทิ้งงาน และ  (๕) การให้หรือไม่ให้
ทุนการศึกษา 

๔.๑.๒ การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีที่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง 
การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนที่ผู้ดํารง

ตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย เป็นคําส่ังทางปกครอง เช่น 
(๑) คําส่ังไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที ่๒๓๓/๒๕๔๕) 
(๒) คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที ่๒๔๕/๒๕๔๕) 
(๓) มติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทิงที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ง 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที ่อ.๑๐๘/๒๕๔๗) 
(๔) คําส่ังให้ผู้ฟ้องคดีร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างออกจากที่ดินอันเป็นที่สาธารณประโยชน์ 

ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานผู้ออกคําส่ัง.(คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที ่๔๘๑/๒๕๔๗) 
(๕) คําส่ังไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยย้อนหลังเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกไล่ออกจากราชการ 

การไม่อนุญาตดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์หรือ 



 ๑๑ 

มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําส่ังทางปกครอง (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๔๒/๒๕๔๗) 

(๖) คําส่ังอายัดทรัพย์สินช่ัวคราวของผู้ฟ้องคดี ๒ รายการ คือ เงินฝากในบัญชี ๒ 
บัญชี เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึง
เป็นคําส่ังทางปกครอง (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๗๖/๒๕๔๗) 

(๗) เทศบาลนครขอนแก่นมีคําส่ังเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบสามคน
ชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลนครขอนแก่นตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นคําส่ังทางปกครอง (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที ่๗๖๗/๒๕๔๗)  

(๘) คําส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่เพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรของผู้ฟ้องคดี เป็นคําส่ังทางปกครอง  
(คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๘๕/๒๕๔๘) 

(๙) คําส่ังปฏิเสธรับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และคําส่ังของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน ช.พ.ค. ตามคําขอของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดีเป็นคําส่ังทางปกครอง (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที ่๕๑๕/๒๕๔๘ และ ที่ ๔๙๕/๒๕๔๘)  

(๑๐) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล เพื่อประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและดําเนินการจ้างโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลต่อไป มีลักษณะเป็นคําส่ังทางปกครอง (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที ่๕๑๙/๒๕๕๐) 

(๑๑) คําส่ังเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นคําส่ังทางปกครองซึ่งสอดคล้องกับแนวคําพิพากษา
ศาลปกครอง (เช่น เร่ืองเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๔๕๗) และถือเป็นแนวปฏิบัติมาจนปัจจุบัน 

 

๔.๒ คําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน 

มาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติให้คําส่ังทาง
ปกครองที่กําหนดให้ผู้ใดชําระเงิน ถ้าถึงกําหนดแล้วไม่มีการชําระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี
หนังสือเตือนให้ผู้นั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคํา
เตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาด
เพื่อชําระเงินให้ครบถ้วน ทั้งนี้วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 

 

 

                                                        
๗บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

หารือข้อกฎหมายเก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครอง 



 ๑๒ 

๔.๓ ผู้มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด 

ผู้มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ได้กําหนดให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของคําส่ังทางปกครอง ให้เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทาง
ปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือ
สํานักงานปลัดทบวง แล้วแต่กรณ ี

(๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครอง
เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แล้วแต่กรณ ี

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการส่วน
ภูมิภาคในจังหวัด 

(๔)  ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทาง
ปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แล้วแต่กรณ ี

(๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
ปลัดเมืองพัทยา ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณ ี

(๖) ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารท้องถ่ินอ่ืนนอกจาก (๕) โดยความเห็นชอบของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

(๗) รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเอกชน 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๘) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี ในกรณีที่
ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเอกชนซ่ึงได้รับแต่งต้ังหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดังกล่าวเป็นผู้ทําคําส่ังทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทาง
ปกครอง 

ข้อ ๓  ความในข้อ ๑ และข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่กฎหมายใดกําหนดเร่ือง 
ผู้มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดไว้โดยเฉพาะ 

จะเห็นได้ว่า มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินเป็นกลไกที่สําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินอันเป็น
เคร่ืองในการบังคับทางปกครองที่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  อนึ่ง การดําเนินการทางปกครองดังกล่าว
กฎหมายจึงต้องกําหนดทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ ขอบเขตการใช้อํานาจ รวมถึงการมอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจไว้ด้วย ซ่ึงการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ย่อมส่งผลให ้
คําส่ังทางปกครองน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย 



 ๑๓ 

๕. การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและ 
    การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

มาตรา ๕๖๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไว้ใน
ส่วนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองอาจมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่
ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เม่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคําส่ังเรียกให้
ชําระเงินแล้ว กรณีจึงมีประเด็นปัญหาว่า การมอบอํานาจตามมาตรานี้หมายถึงการมอบอํานาจให้
พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเท่านั้น หรือ
หมายความรวมถึงการมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อื่นไปปฏิบัติการตามคําส่ังยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินด้วย 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดหลักเกณฑ์การมอบอํานาจในการ
ดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองในหน่วยงาน
ของรัฐประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

(๑) ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(๒) ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ 
(๓) รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ  
(๔) การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ

เจ้าหน้าที่ในระหว่างหน่วยงานตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามความตกลง
ระหว่างหน่วยงานนั้น และความตกลงตามดังกล่าวให้ทําเป็นหนังสือและกําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่
จะมอบและรับมอบอํานาจไว้ในข้อตกลงน้ันด้วย 

                                                        
๘มาตรา ๕๖  เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนน้ี เว้นแต่จะมีการส่ังให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทํา
คําส่ังน้ันเอง ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคําส่ังทางปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนเป็น
ผู้ดําเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําส่ังทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองน้อยท่ีสุด 

 

  



 ๑๔ 

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติ ดังกล่าวกําหนดไว้อย่างชัดเจนให้การมอบอํานาจในที่นี้
หมายความถึงการมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจไปดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพื่อออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน๙ ซึ่งอาจมีประเด็นปัญหาดังนี ้

 

๕.๑ กรณีท่ีหน่วยงานผู้ออกคําส่ังทางปกครองไม่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินแทนหน่วยงานของตน 

กรณีน้ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่
ในการปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคําส่ังของผู้มีอํานาจออกคําส่ังยึดหรือ
อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจออกคําส่ังและเป็นผู้ที่
ออกคําส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินระบุไว้ในคําส่ังให้เป็นผู้ปฏิบัติตามคําส่ังนั้นซึ่งจะมีผล
ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเม่ือผู้ที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในกาปฏิบัติหน้าที่ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่
จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดังนั้น การที่หน่วยงานอ่ืนได้รับมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินแทน จึงไม่มีผลทําให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังน้ันด้วยและจะไม่คุ้มครองการ
ปฏิบัติการโดยกฎหมาย ฉะนั้นการมอบอํานาจให้หน่วยงานอื่นปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินแทนจึงไม่อาจกระทําได้ นอกจากน้ีโดยที่ผู้ปฏิบัติการตามคําส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มิใช่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติการตามหมายบังคับของศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่อาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๑ (๑๔) ประกอบกับ 
มาตรา ๒๗๘ วรรคส่ี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ (เร่ืองเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙) 

 

๕.๒ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้
เอง และต้องการมอบอํานาจนั้นให้หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญไปดําเนินการแทน 

เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐจํานวนมากไม่สามารถดําเนินการยึด อายัดและ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เอง และต้องการมอบอํานาจปฏิบัติการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ให้หน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญไปดําเนินการแทน เช่น กรมบังคับคดี แต่จากแนวความเห็นดังกล่าวของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถมอบให้หน่วยงานอื่นไป
ปฏิบัติการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังยึดอายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินได้ ดังนั้น จึงมีข้อควรพิจารณาว่า เม่ือหน่วยงานของรัฐในระบบกฎหมายไทยไม่มีความเช่ียวชาญ
                                                        

๙นางสาวกมลกานต์  ศรสุวรรณ และคณะ, “สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการบังคับทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”, รายงานศึกษาวิจัยเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๒, หน้า ๖๗-๗๒. 



 ๑๕ 

ในการดําเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน สมควรดําเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เพื่อกําหนดมีให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือไม่ โดยหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นหน่วยงานที่
มีความเช่ียวชาญในด้านการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินซ่ึงมีอยู่แล้วตามโครงสร้างการบริหาร
ราชการในปัจจุบัน เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม หรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่
ข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว 

 

๕.๓ ข้อจํากัดในการมอบอํานาจให้ เอกชนเป็น ผู้ปฏิบั ติการยึด อายัดและ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ในการดําเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อบังคับการให้เป็นไปตาม
คําส่ังทางปกครองที่เรียกให้ชําระเงิน ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กําหนดให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม จึงไม่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่า เจ้าหน้าที่จะมอบอํานาจให้เอกชนเป็นผู้ปฏิบัติการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้หรือไม่ 
ประกอบกับในทางปฏิบัติที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐที่ต้องดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินประสบปัญหาที่ว่าบุคคลากรไม่มีประสบการณ์และขาดความเช่ียวชาญในการดําเนินการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จึงมีการหารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า เจ้าหน้าที่จะ
สมารถมอบอํานาจหรือว่าจ้างให้เอกชนดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อบังคับให้
เป็นไปตามคําส่ังทางปกครองที่เรียกให้ชําระเงินได้หรือไม่ ซ่ึงกรณีน้ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเคยให้ความเห็นไว้ในเร่ืองเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๔๖๑๐ สรุปได้ว่า “ผู้มีอํานาจยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับน้ีไม่ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีอํานาจ
มอบหมายให้เอกชนดําเนินการบังคับทางปกครองได้ เนื่องจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้อยู่ใต้บังคับคําส่ังทางปกครองเป็นเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนในการ
ครอบครองและเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจว่าจ้าง
เอกชนให้ดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินแทนหน่วยงานของรัฐได้ แต่อาจให้เอกชน 
เข้าช่วยเหลือในการบังคับในบางเร่ืองได้ เช่น การสืบทรัพย์หรือการขนส่งทรัพย”์ 

ต่อมา ในปัจจุบันเม่ือมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่งซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยแก้ไขมาตรา ๑ (๑๔) นิยามคําว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดี” ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน และแก้ไขมาตรา ๒๗๔ วรรคส่ี โดยกําหนดให้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนก็ได้ ซึ่งทําให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีมีอํานาจมอบหมายให้เอกชนดําเนินการบังคับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคําพิพากษา

                                                        
๑๐บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับ

ทางปกครอง : กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



 ๑๖ 

หรือคําส่ังของศาลได้ ซ่ึงการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าว จึงมีประเด็น
ปัญหาว่า การอนุโลมนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับการยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๑ (๑) ประกอบมาตรา ๒๗๘ วรรคส่ีแห่งประมวลกฎหมายวีธี
พิจารณาความแพ่ง ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ ซ่ึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นไว้ใน
เร่ืองเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙๑๑ สรุปได้ว่า เนื่องจากผู้ปฏิบัติการตามคําส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มิใช่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติการตามหมายบังคับของศาลตามประมวลกฎหมาย
วีธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้นจึงอนุโลมให้นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับกับการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๑ (๑) ประกอบมาตรา ๒๗๘ วรรคส่ีแห่ง
ประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได ้

อย่างไรก็ดี ในการดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน มีข้ันตอนการ
ดําเนินการบางเร่ืองที่สมควรให้เอกชนรับไปดําเนินการ ได้แก่ การสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของ
คําส่ังทางปกครอง เน่ืองจากการสืบทรัพย์สินเป็นงานที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญและความชํานาญพิเศษ 
ซึ่งหากส่วนราชการทําเองจะมีต้นทุนสูง การมอบหมายให้เอกชนดําเนินการสืบหาทรัพย์สินจะทําให้ต้นทุน
การดําเนินการถูกกว่า ประกอบกับการสืบหาทรัพย์สินเป็นงานที่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐไม่มีความ
ชํานาญเพียงพอ  ดังนั้น  หากมีการแก้ ไขบทบัญญัติว่ าด้วยมาตรการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ สมควรมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการมอบหมาย
ให้เอกชนดําเนินการสืบทรัพย์ด้วย 

 

๕.๔ ความสับสนในการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

แม้ว่าการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วก็ตาม ปัญหาในการ
ใช้อํานาจของผู้มีอํานาจก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจํา ในประเด็นปัญหา 

๕.๔.๑ กรณีที่ไม่ใช่เร่ืองการมอบการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

กรณีนี้  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นไว้ในเร่ืองเสร็จที ่
๘๑๕/๒๕๕๔๑๒ สรุปได้ว่า “กรณีนี้เทศบาลแห่งหน่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการ 

                                                        
๑๑บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๒บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง ผู้มีอํานาจในการใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครอง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีออกคําส่ังทางปกครองแทนเทศบาลนครอุดรธานี 

  



 ๑๗ 

กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่จํานวน ๗ รายโดยตรง โดยหลักแล้วเทศบาลต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ในการออกคําส่ังเรียกให้เจ้าหน้าที่น้ันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเม่ือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าว เทศบาลย่อมมีอํานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่น้ันตามมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ แต่เน่ืองจากนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเป็นน้องชาย
ภรรยาของเจ้าหน้าที่รายหน่ึงที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายกเทศมนตรีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดย
เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ จึงไม่สามารถออกคําส่ังเรียกให้เจ้าหน้าที่รายนี้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงใช้
อํานาจในฐานะผู้กํากับดูแลเทศบาลออกคําส่ังแทนเทศบาลเรียกให้เจ้าหน้าที่นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
เทศบาลซ่ึงต้องถือเสมือนเป็นคําส่ังที่ออกโดยเทศบาลเอง เม่ือเจ้าหน้าที่น้ันไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
เทศบาล เทศบาลจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นั้นต่อไปได้ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมิใช่กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จะดําเนินการมอบอํานาจให้นายกเทศมนตรีพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนจังหวัดอุดรธาน ี
ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ส่วนกรณีนายกเทศมนตรี 
คนปัจจุบันมีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่  นั้น นายกเทศมนตรีอาจรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพื่อแต่งต้ังเจ้าหน้าที่อื่นใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินของนายหาญชัยฯ ตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไปได้” 

 

๕.๔.๒ กรณีมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดย
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ให้ความเห็นไว้ในเร่ืองเสร็จที่ ๗๒๖/๒๕๔๘๑๓ 
สรุปได้ว่า เม่ือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ตามมาตรา ๖๑๔ และมาตรา ๑๑๑๕ 
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งย่อมมีอํานาจหน้าที่ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตํารวจ

                                                        
๑๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอํานาจของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติใน

การดําเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
๑๔ มาตรา ๖  สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของ

นายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๕ มาตรา ๑๑  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มี

อํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ  



 ๑๘ 

แห่งชาติ โดยรวมถึงการใช้อํานาจในการดําเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับคําส่ังทางปกครองภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติตาม 
ข้อ ๑ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ ฯ แต่เน่ืองจากโครงสร้างในการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติมีความแตกต่างกับราชการบริหารส่วนกลางอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฯ มีเจตนารมณ์ในการที่จะกระจายอํานาจไปยังกองบัญชาการ
มากข้ึน จึงได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นกรณีพิเศษและไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน การดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ ฯ จึงต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักการในการ
ใช้กฎหมายทั่วไป อันได้แก่การเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามนัยมาตรา ๔ วรรคสอง๑๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเม่ือพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฯ กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจ
ไว้เป็นการเฉพาะ ฉะนั้น การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองในกรณีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงต้องบังคับตามที่
กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะน้ี กล่าวคือ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ทําละเมิด 
เนื่องจากผู้ทําละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่การ
ดําเนินการของฝ่ายปกครองต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ
จึงอาจมอบอํานาจให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ใช้อํานาจในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๗๔๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฯ และเม่ือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้รับมอบอํานาจ 
                                                        

๑๖มาตรา ๔  กฎหมายน้ันต้องใช้ในบรรดากรณีซ่ึงต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตาม
ตัวอักษร  หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติน้ัน ๆ 

 เมื่อไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีน้ันตามจารีตประเพณีแห่งท้องถ่ิน ถ้าไม่มีจารีต
ประเพณีเช่นว่าน้ัน ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างย่ิง และถ้าบทกฎหมายเช่นน้ันก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัย
ตามหลักกฎหมายท่ัวไป 

๑๗ มาตรา ๗๔  เพ่ือประโยชน์แห่งการบริหารราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อํานาจในการส่ัง 
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
อาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยหรือผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไป
ตามลําดับหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานน้ันปฏิบัติ
ราชการแทนได้ 

การมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นหนังสือ และให้ผู้มอบอํานาจมีหน้าท่ีแนะนํา กํากับ และ
ติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ และในกรณีท่ีเห็นว่าผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการในเรื่องใดโดยไม่
สมควร ให้มีอํานาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจน้ันได้ 

เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ัน
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจไว้เป็นกรณีๆ ไป  

 



 ๑๙ 

ดังกล่าวแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ันและจะมอบอํานาจนั้นให้แก ่
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้มอบ
อํานาจเป็นกรณีๆ ไป  ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มอบอํานาจในการดําเนินการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับคําส่ัง
ทางปกครองให้กับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้ได้ รับ
มอบหมายนั้นจะมอบอํานาจต่อไปอีกจึงย่อมกระทําได้ แต่ต้องดําเนินการตามเง่ือนไขของการมอบอํานาจ
ตามมาตรา ๗๔ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสียก่อน ซ่ึงหากยังมิได้รับ
ความเห็นชอบของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (๔)๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย  

 

๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
๖.๑ บทสรุป 

จากเน้ือหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว ทําให้ทราบได้ว่า 
๖.๑.๑ การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการ

ยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินในกฎหมายไทยน้ัน กําหนดไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๖ 
ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไว้เป็นการเฉพาะ
เร่ืองซ่ึงการใช้อํานาจดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทบสิทธิและหน้าที่ของประชาชน และในขณะเดียวกัน
ก็เป็นกฎหมายกลางเก่ียวกับการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด 
การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน กล่าวคือ หากกฎหมายเฉพาะอื่นใดไม่ได้กําหนดเร่ืองการมอบ
อํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดการอายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

๖.๑.๒ การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการ
ยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินในกฎหมายเยอรมันไม่มีการกําหนดไว้ แต่ได้กําหนดใน
ลักษณะของกระบวนการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน และในประเทศฝร่ังเศสก็ได้ได้
กําหนดไว้เช่นกัน แต่ได้กําหนดระบุอํานาจหน้าที่ของผู้มีอํานาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง ดังจะเห็นได้จากอํานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัต ิ
แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
ที่ได้กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการบังคับชําระหน้ี โดยพนักงานอัยการมีอํานาจ
ส่ังการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ส่วนการมอบ

                                                        
๑๘มาตรา ๔๑  คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีไม่เป็น

เหตุให้คําส่ังทางปกครองน้ันไม่สมบูรณ์ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
(๔) คําส่ังทางปกครองท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าท่ีน้ันได้ให้ความ

เห็นชอบในภายหลัง 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๒๐ 

อํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดการอายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของไทยนั้นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้มีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง น่ันก็คือ 
หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายนั่นเอง 

๔.๑.๓ การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการ
ยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของไทยน้ัน จะเห็นได้ว่า เม่ือความเสียหายเกิดกับหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอยู่หลายหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็ไม่มีความเช่ียวชาญในด้านการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวย่อมทําให้การวิธีการ
ยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การบังคับทางปกครองได้ ส่งผลทําให้รัฐไม่ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นสาเหตุให้รัฐต้องเสีย
งบประมาณรายจ่ายในเร่ืองน้ีเป็นจํานวนมาก เม่ือมอบอํานาจน้ันไปให้เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชาหรือ
ระว่างหน่วยงานดําเนินการดังกล่าว ย่อมขาดประสิทธิภาพไปด้วย 

 

๖.๒ ข้อเสนอแนะ 
จากบทสรุปในข้อ ๔.๑.๓ เป็นปัญหาที่สําคัญในการดําเนินของเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ในปัจจุบัน ดังน้ัน ผู้เขียน จึงเห็นว่า สมควรอย่างยิ่งที่จะเร่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
วิธิปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อกําหนดให้ชัดเจนโดยแต่งต้ังหน่วยงานของรัฐที่มีความเช่ียวชาญ
ดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดการอายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของไทยไว้โดยเฉพาะทํานองเดียวกับกฎหมายของฝร่ังเศสที่กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจ
ส่ังการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับชําระหน้ีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้อาจจะ
กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังการให้เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานของกรมสรรพกร
ดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงจะส่งผลให้ไม่มีการมอบอํานาจในเร่ืองน้ีใน
กฎหมายไทยอีกต่อไป แต่จะเป็นการกําหนดระบุหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจไว้ในกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการ
ยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของไทยได้ดียิ่งข้ึน 

 

    

 


