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๑. การบงัคบัการตามนิติกรรมทางปกครองในภาพรวม 

 รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรือ่งน้ีไว 0้

๑๓๗ ดงัน้ี 

 กฎหมายปกครองที่ใหอ้ํานาจเจ้าหน้าที่ของรฐัมอีํานาจออกคําสัง่ ออกใบอนุญาต

หรอืใช้มาตรการทางปกครองใด ๆ ก็เพื่อใหว้ตัถุประสงค์ของการตรากฎหมายนัน้ ๆ บรรลุ

วตัถุประสงค์ โดยทัว่ไปแล้วการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการใด ๆ กบัประชาชน 

ในลกัษณะการบงัคบัการต่าง ๆ นัน้ เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองจะต้องออกนิตกิรรมทางปกครอง 

ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ทราบล่วงหน้าก่อน หากผู้รบันิติกรรมทาง

ปกครองไม่เหน็ดว้ยหรอืมขีอ้โต้แยง้คดัคา้น กช็อบทีจ่ะโตแ้ยง้คดัคา้นตามขัน้ตอนทีก่ฎหมาย

กําหนดไวต่้อไปได ้แต่ถา้ไม่ใชส้ทิธดิงักล่าวภายในกําหนดเวลา เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองกช็อบ

ที่จะใช้มาตรการต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ให้บังคับการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เจตนารมณ์แหง่กฎหมายนัน้ ๆ ต่อไป 

 ตวัอย่างที่พบอยู่เสมอในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย

อาคารโดยฝา่ฝืนบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 

๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว หรอืกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้

ควบคุมงาน ผูด้ําเนินการ ลูกจา้ง หรอืบรวิารของบุคคลดงักล่าว ระงบัการกระทําดงักล่าวได้

หรอืมคีําสัง่หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรอืบรเิวณที่มกีารกระทํา

ดงักล่าว และจดัใหม้เีครื่องหมายแสดงการหา้มนัน้ไว้ในที่เปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ อาคาร

หรอืบรเิวณดงักล่าว คาํสัง่ต่าง ๆ ดงักล่าวมาน้ีเป็นนิตกิรรมทางปกครองทีผู่ร้บัคาํสัง่นัน้จาํตอ้ง

ปฏบิตัติาม นอกจากน้ีแลว้เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะตอ้งพจิารณาว่าการกระทาํทีฝ่า่ฝืนกฎหมาย

ดงักล่าวข้างต้นน้ีหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอํานาจสัง่ให้เจ้าของอาคาร ยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจ้งหรือแก้ไข

                                                                          

 ๑๓๗ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ “การบงัคบัการตามนิตกิรรมทางปกครอง” หน้า ๓๐๑-๓๑๑ 

บทท่ี ๑๑ 
การบงัคบัทางปกครอง 
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เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ไมน้่อยกว่าสามสบิวนั แต่หากเป็นกรณีที่

ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรอืเจ้าของอาคารมไิด้ปฏบิตัิตามคําสัง่ของเจ้า

พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุม

งาน หรอืผูด้ําเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด แต่

ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั คาํสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารดงักล่าวน้ีกเ็ป็นนิตกิรรมทางปกครอง 

 ถ้าเจ้าของอาคาร หรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน หรอืผูด้ําเนินการปฏบิตัิ

ตามคําสัง่ ก็เป็นการบรรลุวตัถุประสงค์ของการออกนิติกรรมดงักล่าว แต่ถ้าเจ้าของหรอืผู้

ครอบครอง ฯลฯ ไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ จึงมีความจําเป็นที่จะบังคับการให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการออกนิตกิรรมทางปกครองหรอืเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย 

 การบงัคบัการตามนิตกิรรมทางปกครองมมีาตรการและขัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

ขึน้อยูก่บัลกัษณะของคาํสัง่และขอ้เทจ็จรงิในกรณเีฉพาะราย 

 นิตกิรรมทางปกครองอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคอื 

 (๑)  นิตกิรรมทางปกครองทีไ่มต่อ้งมกีารบงัคบัการตามนิตกิรรมทางปกครอง ไดแ้ก่ 

นิติกรรมทางปกครองที่ให้สทิธิประโยชน์แก่ผู้รบันิติกรรมทางปกครอง ใบอนุญาต หนังสอื

อนุมตัต่ิาง ๆ หรอืนิตกิรรมทางปกครองทีร่บัรองสทิธขิองผูร้บันิตกิรรมทางปกครอง ใบรบัรอง 

นิตบุิคคล สูติบตัร มรณบตัร เป็นต้น นิตกิรรมทางปกครองประเภทแรกน้ีจะมผีลบงัคบัตาม

เจตนารมณ์ของการออกนิตกิรรมทางปกครองในทนัท ี

 (๒)  นิตกิรรมทางปกครองประเภททีต่้องมกีารบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์

ของการออกนิตกิรรมทางปกครองนัน้ ในกรณีทีผู่ร้บันิตกิรรมทางปกครองฝา่ฝืนไมย่อมปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ ในนิตกิรรมทางปกครอง ไดแ้ก่ นิติกรรมทางปกครองในรูปของคําสัง่

ต่าง ๆ อาจเป็นขอ้เสนอใหก้ระทําการหรอืขอ้ห้ามมใิห้กระทําการก็ได้ หรอืหนังสอืเรยีกให้

ชําระเงนิค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ การบงัคบัการตามนิตกิรรมทางปกครอง

เป็นอํานาจของเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองทีจ่ะดําเนินการบงัคบัการไดเ้องโดยมติ้องฟ้องรอ้งเป็น

คดต่ีอศาล ซึง่ต่างกบัการบงัคบัคดใีนทางแพ่งทีจ่ะตอ้งอาศยัคําพพิากษาของศาล อย่างไรกต็าม 

การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองเป็นการกระทําของฝ่ายปกครองที่ก้าวเข้าไป

กระทบกระเทอืนสทิธเิสรภีาพและทรพัยส์นิของประชาชน  ดงันัน้ เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองจะ

กระทําการเช่นว่าน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมกีฎหมายให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างชดัเจน 

กําหนดขัน้ตอนต่าง ๆ ของการบงัคบัการ ทัง้น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความสมควรแก่เหตุ

ในการกระทาํทางปกครองนัน่เอง ในทางวชิาการจะแยกนิตกิรรมทางปกครองประเภททีจ่ะตอ้ง
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มกีารบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกนิตกิรรมทางปกครองไว้ตามลกัษณะ

ของการบงัคบัดงัน้ี 

  ๑. นิตกิรรมทางปกครองทีม่ลีกัษณะเป็นการเรยีกใหผู้ร้บันิตกิรรมทางปกครอง

ชาํระเงนิ ไมว่า่จะเป็นเงนิภาษอีากรหรอืเงนิคา่บรกิารต่าง ๆ หรอืเงนิสมทบทีก่ฎหมายกําหนด

ไว ้

   -   เงนิภาษีอากรซึ่งผูเ้สยีภาษีจะต้องเสยีหรอืนําส่งต่อกรมสรรพากรเมื่อถึง

กําหนดชําระแล้ว ถ้ามไิดเ้สยีหรอืนําส่ง ใหถ้อืเป็นภาษีอากรคา้ง การบงัคบัการเพื่อใหไ้ดร้บั

ชาํระภาษอีากรคา้ง อธบิดกีรมสรรพากรหรอืผูท้ีอ่ธบิดกีรมสรรพากรมอบหมายมอีาํนาจสัง่ยดึ

หรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูต้อ้งรบัผดิเสยีภาษอีากร หรอืนําส่งภาษอีากรได ้

ทัว่ราชอาณาจักรโดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรืออายัด อํานาจดังกล่าวน้ีอธิบด ี

จะมอบหมายใหร้องอธบิดหีรอืสรรพากรเขตกไ็ด ้ ในจงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให ้

ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอําเภอมอีํานาจเช่นเดยีวกบัอธบิดภีายในเขตท้องที่จงัหวดัหรอื

อําเภอนัน้ แต่สําหรบันายอําเภอนัน้จะสัง่ขายทอดตลาดได้ ต่อเมื่อได้รบัอนุญาตจากผู้ว่า

ราชการจงัหวดัตามมาตรา ๑๒ แหง่ประมวลรษัฎากร 

   -   เงนิค่าบรกิารต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิด

มลพษิ ซึง่ยงัมไิดท้าํการก่อสรา้ง ตดิตัง้หรอืจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยี

ตามทีเ่จา้พนกังานควบคุมมลพษิกําหนด หรอืไมป่ระสงคท์ีจ่ะทาํการก่อสรา้งหรอืจดัใหม้รีะบบ

บําบดัน้ําเสยีหรอืกําจดัของเสยีตามทีเ่จา้พนักงานควบคุมมลพษิกําหนดดงักล่าว มหีน้าทีต่อ้ง

จดัสง่น้ําเสยีรวม หรอืระบบกําจดัของเสยีรวมทีอ่ยู่ภายในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งทีน่ัน้ 

และมหีน้าทีต่อ้งเสยีค่าบรกิารตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่กฎหมายดงักล่าวไม่ได้กําหนดให้อํานาจเจ้าหน้าที ่

ฝา่ยปกครองในการบงัคบัการทางปกครองดว้ยการยดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรพัยส์นิของ 

ผูท้ีฝ่า่ฝืนไมย่อมชาํระคา่บรกิาร 

   -   เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนซึ่งนายจา้งไม่จ่ายภายในกําหนดเวลาหรอื 

จ่ายไม่ครบ อธบิดกีรมคุม้ครองแรงงานและสวสัดกิารสงัคมมอีํานาจออกคําสัง่เป็นหนังสอืให้

ยดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูไ้ม่จ่ายเงนิสมทบหรอืเงนิเพิม่ ตามขอ้ ๑๐ แห่ง

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๐๓ ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๑๕ ต่อมาไดย้กเลกิและนําไป

บญัญตัใิหม่เป็นมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยใหเ้ลขาธกิาร

สํานักงานประกันสังคมมีอํานาจออกคําสัง่เป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด
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ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่ งไม่ นําส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มหรือนําส่งไม่ครบจํานวน 

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กไ็ดนํ้าหลกัการดงักล่าวมาใช ้กล่าวคอื ในกรณีที่

นายจา้งไม่นําส่งเงนิสมทบในส่วนของตนหรอืในส่วนของผูป้ระกนัตนหรอืส่งไม่ครบจํานวน 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมมีอํานาจออกคําสัง่เป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรพัยส์นิของนายจา้งเชน่วา่นัน้ไดต้ามมาตรา ๕๐ แหง่พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 

   มาตรการบงัคบัทางปกครองของนิติกรรมทางปกครองที่เกี่ยวกบัการให ้

ชาํระเงนิ 

   (๑) การเรยีกเงนิเพิม่เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครองอย่างหน่ึงเมื่อผูร้บั 

นิติกรรมทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ เป็นการบีบบังคบัให้รีบปฏิบัติตามคําสัง่ 

ทางปกครองโดยเรว็ ซึง่แตกต่างจากค่าปรบัทางปกครองทีเ่ป็นการลงโทษในการกระทําทีผ่ดิ

กฎหมายปกครอง แต่ยงัไม่รา้ยแรงถึงขัน้อาชญากรรม หรอืความผดิอาญา มาตรการเรยีก 

เงนิเพิม่ไดนํ้ามาใชใ้นกฎหมายปกครองของไทยอยูพ่อสมควร สว่นมากจะนํามาใชก้บันิตกิรรม

ทางปกครองที่ให้ชําระเงนิภาษีอากร ค่าบรกิารต่าง ๆ หรอืเงนิสมทบที่กฎหมายกําหนดไว ้

ตวัอย่างเช่น บรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชวีติไม่นําเงนิทีผู่เ้อาประกนัหรอื

ผู้รบัประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือทายาทของผู้เอาประกนัภยัมีสิทธิได้รบัตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยั แต่มไิดเ้รยีกรอ้งจากบรษิทัจนล่วงพน้อายุความแลว้ ส่งเขา้กองทุนเพื่อ

การพฒันาธุรกจิประกนัชวีติภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัทีค่รบจํานวนตามทีจ่ะตอ้งจ่าย จะตอ้ง

เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายตามมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบญัญตัิเงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูป้ระกอบกจิการโรงงานที่มไิด้เสยีค่าธรรมเนียม

ตามอตัราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยงัประกอบกิจการภายในเวลาที่กําหนด 

จะต้องเสยีเงนิเพิม่อกีร้อยละห้าต่อเดอืนตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

   อน่ึง หน้ีเงนิตามกฎหมายหรอืตามที่กําหนดไวใ้นนิตกิรรมทางปกครองใน

บางกรณีกฎหมายจะกําหนดอตัราดอกเบี้ยไว้ด้วย ดอกเบี้ยที่กฎหมายกําหนดไว้นัน้มิใช่

มาตรการบงัคบัเพื่อให้ปฏิบตัิตามนิติกรรมทางปกครอง เพราะหน้ีเงนิโดยสภาพจะต้องมี

ดอกเบีย้เสมอ  ดงันัน้ ดอกเบีย้จงึมใิชม่าตรการในการเรยีกเงนิเพิม่แต่อยา่งใด 

   (๒) เบี้ยปรบัและค่าปรบั เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครองทํานองเดยีวกบั 

เงินเพิ่มแต่กําหนดจํานวนที่สูงกว่าและปรบัเพียงครัง้เดียว ตัวอย่างเช่น ในการประเมิน 
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ภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมนิในบางกรณี หากผูต้้องเสยีภาษีไม่ปฏบิตัติาม อาจจะต้อง

เสยีเบี้ยปรบัหน่ึงเท่าหรอืสองเท่าของจํานวนภาษีทีต่อ้งชําระตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ 

แหง่ประมวลรษัฎากร การทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิหลกีเลีย่งไมจ่ดัส่งน้ํา

เสยีหรอืของเสยีไปทําการบําบดัโดยระบบบําบดัน้ําเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของ 

ทางราชการ และลกัลอบปล่อยน้ําเสียหรอืของเสยีนัน้ออกสู่สิง่แวดล้อมภายนอกเขตที่ตัง้

แหล่งกําเนิดมลพษิทีต่นเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองหรอืจดัส่งน้ําเสยีหรอืของเสยีไปทําการ

บาํบดัโดยระบบบําบดัน้ําเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการ แต่ไมย่อมชาํระ

ค่าบรกิารทีก่ําหนดโดยไม่มสีทิธไิดร้บัยกเวน้ จะตอ้งเสยีค่าปรบัสีเ่ท่าของอตัราค่าบรกิารตาม

มาตรา ๙๐ แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๓) วิธีการในการยดึ อายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สินของผู้ที่มีหน้าที่

จะต้องชําระเงนิดงักล่าวนัน้ ก็ใหป้ฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพง่โดยอนุโลม แต่สาํหรบักรณีเงนิภาษอีากรตามประมวลรษัฎากรนัน้ วธิกีาร

อายดัใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกําหนด โดยอนุมตัริฐัมนตรตีามมาตรา ๑๒ 

วรรคสี ่แห่งประมวลรษัฎากร มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 

๒๕๓๓ ขอ้ ๑๐ วรรคสองแหง่ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๐๓ และมาตรา ๔๗ วรรคสาม 

แหง่พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไทยก็แทบจะไม่ได้นํามาตรการยดึ 

อายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สนิตามที่กฎหมายให้อํานาจมาใช้ เพราะเป็นงานที่ยุ่งยาก

พอสมควร เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองเองกไ็ม่มปีระสบการณ์ และอาจไม่คุม้ค่ากบัเวลา ตลอดจน

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะตอ้งเสยีไป เพราะอาจมขี ัน้ตอนการรอ้งขดัทรพัยใ์นชัน้น้ีไดอ้กี 

  ๒ .  นิติกรรมทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการกําหนดให้ผู้ร ับนิติกรรม 

ทางปกครองกระทําการยอมรบัภาระบางอย่าง หรือละเว้นกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด 

โดยทัว่ไปแลว้เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองจะออกนิตกิรรมทางปกครองในรูปของคําสัง่ เช่น คําสัง่

ใหร้ื้อถอนอาคารที่สรา้งโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรอืคําสัง่ใหร้ะงบัการก่อสร้างอาคารที่ผดิ

กฎหมายตลอดจนคาํสัง่หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใด ๆ ของอาคาร หรอืบรเิวณทีม่ี

การกระทําดงักล่าวตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข

เพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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   -   คาํสัง่ของเจา้พนกังานผูต้รวจเทป หรอืวสัดุโทรทศัน์ทีส่ ัง่ใหผู้ย้ ืน่คาํขอให้

ตรวจพิจารณานั ้นทําการลบหรือตัดตอนเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตามมาตรา ๑๓ แห่ง

พระราชบญัญตัคิวบคุมกจิการเทปและวสัดุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   -   คําสัง่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯที่ส ัง่ให้ผู้

ประกอบกจิการโรงงานซึง่มสีภาพทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย ความเสยีหายหรอืความเดอืดรอ้น

แก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในโรงงานหรอืที่อยู่ใกล้เคยีงกบัโรงงาน ระงบัการกระทําทีฝ่่าฝืน

หรอืแก้ไขหรอืปรบัปรุงหรอืปฏบิตัใิหถู้กต้องหรอืเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดไวต้าม

มาตรา ๓๗ แหง่พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   -  คําสัง่ของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้ร ับมอบหมายจาก

ผู้อํานวยการทางหลวงที่ส ัง่ให้ผู้ที่สร้างทาง ถนน หรอืสิง่อื่นใดโดยไม่ได้รบัอนุญาตหรอืไม่

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กําหนด ทําการรื้อถอนหรอืทําลายภายในกําหนดเวลาอนัสมควรตาม

มาตรา ๓๗ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   ในกรณีที่ผู้ร ับนิติกรรมทางปกครองดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ของ

เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองมมีาตรการบงัคบัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

   (๑) การใหบุ้คคลภายนอกเป็นผูก้ระทาํการแทน หรอืเจา้พนกังานกระทํา

การแทน โดยผูร้บันิตกิรรมทางปกครองเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น ผูท้ี่

ก่อสรา้งอาคารทีผ่ดิกฎหมายไดร้บัคําสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารที่ผดิกฎหมายดงักล่าวแลว้ แต่ไม่มี

การรือ้ถอนอาคารตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ เจา้พนักงานทอ้งถิน่อาจจดัใหม้กีารรือ้

ถอนอาคารดงักล่าวได้โดยอาจใหบุ้คคลภายนอกดําเนินการแทนและเจ้าของหรอืผู้ควบคุม

อาคารจะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการนัน้ตามมาตรา ๔๓ แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  

พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืในกรณทีีผู่ป้ระกอบกจิการโรงงานไมป่ฏบิตัติาม

คาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ถา้มเีหตุทีท่างราชการสมควรเขา้ไป

ดําเนินการแทน ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมหรอืผูซ้ึ่งปลดักระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 

มอีํานาจสัง่การใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่หรอืมอบหมายให้บุคคลใด ๆ เขา้จดัการแก้ไขเพื่อให้

เป็นไปตามคาํสัง่นัน้ได ้โดยผูป้ระกอบกจิการโรงงานตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการเขา้จดัการ

นัน้ตามจํานวนที่จ่ายจรงิรวมกบัเบี้ยปรบัในอตัรารอ้ยละสามสบิต่อปีของจํานวนเงนิดงักล่าว 

ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืในกรณีทีผู่ส้รา้งทางถนนหรอื 

สิง่อื่นใดโดยผดิกฎหมาย ไดร้บัคําสัง่ของผูอ้ํานวยการทางหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก

ผูอ้ํานวยการทางหลวงใหท้ําการรือ้ถอนหรอืทําลายภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้แต่เพกิเฉย 
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ไม่ปฏิบตัิตาม ผู้อํานวยการทางหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง 

มอีํานาจดําเนินการใหบุ้คคลอื่นทําการรือ้ถอนหรอืทําลายโดยผูน้ัน้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่าย

ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๕๗ แหง่พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๒) การปรับเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่นํามาใช้กับนิติกรรม 

ทางปกครองที่ไม่เกี่ยวกบัการให้ชําระเงนิ แต่ผู้รบันิติกรรมทางปกครองจะต้องกระทําการ 

อย่างหน่ึงอย่างใดโดยตนเองหรือละเว้นกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือจะต้องส่งมอบ

ทรพัยส์นิใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง ซึง่เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองไมอ่าจใหผู้อ้ื่นกระทาํการแทน

ได้ก็ดี หรอืไม่อยู่ในวิสยัที่จะให้ผู้อื่นกระทําการแทนก็ตาม ตวัอย่างเช่น การที่เจ้าของหรอื 

ผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิซึ่งมรีะบบบําบดัน้ําเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของ 

ทางราชการ จะตอ้งเสยีค่าปรบัรายวนัในอตัราสีเ่ท่าของจาํนวนเงนิค่าใชจ้่ายประจําวนัสาํหรบั

การเปิดเดินเครื่องทํางานระบบบําบดัน้ําเสียหรอืระบบกําจดัของเสยีของตนตลอดเวลาที่

ดําเนินการเช่นว่านัน้ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๓) เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองใชก้ําลงัทางกายภาพเขา้ปฏบิตักิารดว้ยตนเอง

เมื่อการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองในสองอย่างแรกไม่บรรลุเจตนารมณ์ของนิติกรรม 

ทางปกครองหรอืไมใ่ชว่ธิกีารทีเ่หมาะสมในการบงัคบัการตามนิตกิรรมทางปกครอง เจา้หน้าที่

ฝา่ยปกครองอาจจะบงัคบัการโดยใชก้ําลงัทางกายภาพเขา้ปฏบิตักิารดว้ยตนเอง มาตรการน้ี 

ดูจะเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าสองอย่างแรกที่กล่าวมา  ดังนัน้ เจ้าหน้าที ่

ฝา่ยปกครองจะตอ้งใชอ้ย่างสมควรแก่กรณีเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น การโฆษณาทีม่ขีอ้ความหรอื

ภาพที่มผีลกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืลามกอนาจาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่มอีํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรอืล้างขอ้ความหรอืภาพนัน้ได้เองตาม

มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีารกระทําฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตาม

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เจ้าพนักงานผู้ตรวจ

พจิารณาเทปหรอืวสัดุโทรทศัน์และพนักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจทําการตรวจคน้ ยดึ อายดัเทป

หรอืวสัดุโทรทศัน์หรอืสิง่อื่นใดที่เกี่ยวกบัเทปหรอืวสัดุโทรทศัน์ตลอดจนทําลายเทปหรอืวสัดุ

โทรทศัน์ทีก่ารมไีวค้รอบครองนัน้ผดิกฎหมายตามมาตรา ๒๔ (๒) แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุม

กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ .ศ . ๒๕๓๐ หรือกรณีผู้สร้างทางถนนที่ผิดกฎหมาย 

ผูอ้ํานวยการทางหลวงอาจใหเ้จา้หน้าทีท่ําการรือ้ถอนหรอืทําลายเองกไ็ดต้ามมาตรา ๓๗ และ
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มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกรณีที่ผู้สร้างอาคารที่ผิด

กฎหมายไมย่อมรือ้ถอนอาคารทีผ่ดิกฎหมาย เจา้พนกังานทอ้งถิน่อาจจะทาํการรือ้ถอนอาคาร

ที่ผดิกฎหมายนัน้เองก็ได้ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๔) การจบักุมกกัขงัผูไ้ม่ปฏบิตัติามคําสัง่ทางปกครอง มาตรการบงัคบัน้ี

เป็นมาตรการทีใ่ชใ้นการบงัคบัคดแีพ่งทีเ่จา้หน้าทีต่ามคาํพพิากษาขอใหศ้าลออกหมายบงัคบั

คดขีบัไล่ลกูหน้ีตามคาํพพิากษาและบรวิารออกจากอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ ลกูหน้ีตามคาํพพิากษา

และบรวิารไม่ออกไปจากอสงัหารมิทรพัย ์เจ้าพนักงานบงัคบัคดอีาจรายงานต่อศาลขอใหม้ี

คาํสัง่ใหจ้บักุมและกกัขงัลูกหน้ีตามคําพพิากษาและบรวิารตามมาตรา ๒๙๖ จตัวา แหง่ประมวล

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง  ในการบงัคบัการตามนิติกรรมทางปกครอง กฎหมายบาง

ฉบบัก็มคีวามจําเป็นที่จะต้องนํามาตรการน้ีมาใช้ด้วย เช่น การฝ่าฝืนไม่ยอมรือ้ถอนอาคาร

ตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่อาจยื่นคําขอฝ่ายเดยีวโดยทําเป็นคํารอ้งขอใหศ้าลมคีําสัง่

จบักุมและกกัขงับุคคลซึง่มไิดป้ฏบิตักิารตามคําสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ โดยใหนํ้าประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๓ (๑ )  แห่ง

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๕) การเพกิถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ 

ทางปกครองหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกให้ผู้ที่ได้ร ับ

ใบอนุญาตต่าง ๆ ปฏิบัติ มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตด้วยสาเหตุที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ดี ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดีเป็น

มาตรการที่ใช้โดยทัว่ไปตามกฎหมายปกครองแทบทุกฉบบั ตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบกจิการ

โรงงานไม่ปรบัปรุงแกไ้ขโรงงานหรอืไม่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ําหนด ปลดักระทรวง

อุตสาหกรรมหรอืผูซ้ึ่งปลดักระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายมอีํานาจสัง่ปิดโรงงานได ้และถ้า

เป็นโรงงานประเภททีจ่ะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อนจงึจะดาํเนินการไดน้ัน้ คําสัง่ปิดโรงงานมผีล

เป็นการเพกิถอนใบอนุญาตดว้ย ตามมาตรา ๓๙ วรรคสามแห่งพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 

๒๕๓๕ ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายเทปหรือวัสดุ

โทรทศัน์ฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นใบอนุญาต นายทะเบยีนมอีํานาจเพกิถอน

ใบอนุญาตไดต้ามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมกจิการเทปและวสัดุโทรทศัน์ พ.ศ. 

๒๕๓๐ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตต่าง ๆ ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เช่น ใบอนุญาตเพาะพนัธุ์สตัว์ป่าสงวนหรอืสตัว์ป่าคุม้ครอง ใบอนุญาตนําเขา้หรอืส่งออกซึ่ง
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สตัวป์่าสงวนหรอืสตัวป์่าคุม้ครอง ใบอนุญาตจดัตัง้และดําเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะ เป็น

ตน้ ฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นใบอนุญาตหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังาน

เจา้หน้าที่ซึ่งสัง่ตามพระราชบญัญตัิดงักล่าวโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติมีอํานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๔๓ แห่ง

พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. ๒๕๓๕  เจา้พนกังานควบคุมมลพษิซึง่สัง่ตาม

มาตรา ๘๒ (๕) แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ การทีผู่อ้าํนวยการทางหลวงอนุญาตใหผู้ใ้ดสรา้งถนนหรอืสิง่อื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อ

เป็นทางเขา้ออกทางหลวง เมื่อปรากฏว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตไดก้ระทําการผดิเงื่อนไขทีก่ําหนด

ไวใ้นใบอนุญาต ผูอ้าํนวยการทางหลวงจะเพกิถอนใบอนุญาตนัน้เสยีกไ็ดต้ามมาตรา ๓๗ แหง่

พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ในกรณีใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เมื่ออนุญาตและ

ไดม้กีารก่อสรา้งแลว้ แต่ก่อสรา้งอาคารโดยไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ จะไม่

ใชม้าตรการเพกิถอนใบอนุญาต แต่เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะออกคาํสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารแทนการ

เพกิถอนใบอนุญาต ถ้ามขีอ้เทจ็จรงิว่าอาคารนัน้อาจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ 

ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๒. การบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี 

 ๒.๑ ความหมายของ “การบงัคบัทางปกครอง” ตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๕๖ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใช้

มาตรการบงัคบัทางปกครองเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของตนไดต้ามบทบญัญตัใินสว่นน้ี เวน้แต่

จะมกีารสัง่ให้ทุเลาการบงัคบัไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสัง่นัน้เอง ผู้มอีํานาจพจิารณาคํา

อุทธรณ์หรอืผูม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัความถูกตอ้งของคาํสัง่ทางปกครองดงักล่าว 

  เจา้หน้าที่ตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจใหเ้จา้หน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บงัคบับญัชาหรอื

เจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้าํเนินการกไ็ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

  ใหเ้จา้หน้าทีต่ามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพยีง

เท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของคําสัง่ทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ใน

บงัคบัของคาํสัง่ทางปกครองน้อยทีส่ดุ” 
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ซึ่ง ดร.มานิตย์ วงศ์เสร ีได้ให้คําอธิบายบทบญัญัติดงักล่าวข้างต้น 1

๑๓๘
 ว่า การบงัคบัทาง

ปกครอง หมายถึง การดําเนินการของเจ้าหน้าที่โดยใช้มาตรการบังคบัทางปกครองกับ

ประชาชนทีม่ภีาระผูกพนัต้องปฏบิตัติามหน้าทีเ่พื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ทางปกครอง (มาตรา 

๕๖ วรรคหน่ึง) 

  ขณะน้ีได้มกีารออกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ ดงัน้ี 

  “ข้อ ๑ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองของเจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทาํคาํสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารสว่นกลางและราชการ

บรหิารสว่นภมูภิาค ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 

  ข้อ ๒ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองของเจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจทาํคาํสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

  ข้อ ๓ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองของเจา้หน้าที่ผูม้อีํานาจทําคําสัง่ทางปกครองในสงักดัรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่น

ของรฐัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐันัน้ ๆ 

  ข้อ ๔ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองระหว่างเจา้หน้าที่ในระหว่างหน่วยงานตามขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ที่มฐีานะเป็นนิติ

บุคคลใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหวา่งหน่วยงานนัน้” 

 ๒.๒ ขอบเขตของการบงัคบัทางปกครอง 

  ดร.มานิตย์ วงศ์เสร ีได้ใหค้ําอธิบายในเรื่องน้ี 2

๑๓๙ ว่า ขอบเขตของการบงัคบั 

ทางปกครองแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะ คอื 

  ๒.๒.๑ ในด้านเน้ือหาของคาํสัง่ทางปกครอง 

   คาํสัง่ทางปกครองทีจ่ะมกีารบงัคบัทางปกครองไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นคาํสัง่

ทางปกครองประเภทที่ต้องมกีารบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาหรอืวตัถุประสงค์ของคําสัง่ 

ทางปกครองเท่านัน้ หากเป็นคําสัง่ทางปกครองประเภทที่เน้ือหาของคําสัง่ทางปกครองนัน้ 

มคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง ไม่จําเป็นต้องมกีารบงัคบัทางปกครองต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะไดแ้ก่ 

คาํสัง่ทางปกครองทีเ่ป็นการใหส้ทิธ ิหรอืรบัรองสทิธขิองประชาชนผูร้บัคาํสัง่ทางปกครอง เช่น 
                                                                          

 ๑๓๘ มานิตย ์วงศเ์สร,ี “การบงัคบัทางปกครอง” ในหนงัสอืทีอ่า้งแลว้ใน (๓๖), หน้า ๒๐ 

 ๑๓๙ มานิตย ์วงศเ์สร,ี อา้งแลว้ใน (๑๓๘), หน้า ๒๐ 
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ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงงาน หรอืหนงัสอืรบัรองสญัชาต ิเป็นตน้ คาํสัง่ทางปกครองทีม่ี

เน้ือหาในลกัษณะดงักล่าวกไ็มอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งมกีารบงัคบัทางปกครอง 

  ๒.๒.๒ ในด้านตวับคุคลท่ีจะถกูบงัคบัทางปกครอง 

   มาตรา ๕๕ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๕๕ การบงัคบัทางปกครองไม่ใชก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยกนั เวน้แต่ 

จะมกีฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

ซึง่ ดร.มานิตย ์วงศ์เสร ีไดใ้หค้ําอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งต้น 3

๑๔๐ ว่าบุคคลทีจ่ะถูกบงัคบั 

ทางปกครอง ไดแ้ก่ ประชาชนที่มคีวามผูกพนัต้องปฏบิตัิตามคําสัง่ทางปกครอง การบงัคบั 

ทางปกครองจงึไมใ่ชก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยกนั เวน้แต่จะมกีฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 ๒.๓ หลกัการท่ีสาํคญัของการบงัคบัทางปกครอง 

  มาตรา ๖๓ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๖๓ ถ้าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว ้

โดยเฉพาะแลว้ แต่เจา้หน้าทีเ่หน็วา่มาตรการบงัคบันัน้มลีกัษณะทีจ่ะเกดิผลน้อยกว่ามาตรการ

บงัคบัตามหมวดน้ี เจา้หน้าทีจ่ะใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามหมวดน้ีแทนกไ็ด”้ 

ซึ่ง ดร.มานิตย์ วงศ์เสร ีได้ให้คําอธิบายบทบญัญตัิดงักล่าวขา้งต้น 4

๑๔๑ ว่า โดยที่การบงัคบั 

ทางปกครองเป็นการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองที่จะมผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธขิอง

ประชาชนผู้อยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครอง นอกจากน้ี ในการกําหนดมาตรการบงัคบั 

ทางปกครองนัน้ เจา้หน้าที่กม็ดุีลพนิิจในการเลอืกใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองได ้ ดงันัน้  

ในการดาํเนินการบงัคบัทางปกครอง เจา้หน้าทีจ่งึตอ้งคาํนึงถงึหลกัการทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี คอื 

  ๑. หลกัความสมเหตุสมผล (มาตรา ๕๖ วรรคสาม) 

  ๒. หลกัการบงัคบัทางปกครองเทา่ทีจ่าํเป็น (มาตรา ๕๙ วรรคสาม) 

  ๓. หลักความแน่นอนและชัดเจน (มาตรา ๕๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๐     

วรรคหน่ึง) 

  มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่

จะต้องมคีําเตอืนเป็นหนังสอืใหม้กีารกระทําหรอืละเวน้กระทําตามคําสัง่ทางปกครองภายใน

                                                                          

 ๑๔๐ มานิตย ์วงศเ์สร,ี อา้งแลว้ใน (๑๓๘), หน้า ๒๑ 

 ๑๔๑ มานิตย ์วงศเ์สร,ี อา้งแลว้ใน (๑๓๗), หน้า ๒๑ 
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ระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแก่กรณี คําเตือนดังกล่าวจะกําหนดไปพร้อมกับคําสัง่ 

ทางปกครองกไ็ด ้

  คาํเตอืนนัน้จะตอ้งระบุ 

  (๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกําหนดมากกว่า 

หน่ึงมาตรการในคราวเดยีวกนัไมไ่ด ้

  (๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เขา้ดําเนินการด้วยตนเองหรอืมอบหมายให้

บุคคลอื่นกระทาํการแทน หรอืจาํนวนคา่ปรบัทางปกครอง แลว้แต่กรณี 

  การกําหนดค่าใชจ้่ายในคําเตอืน ไม่เป็นการตดัสทิธทิีจ่ะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้

หากจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิมากกวา่ทีไ่ดก้าํหนดไว”้ 

  “มาตรา ๖๐ เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามทีก่ําหนดไวใ้น

คาํเตอืนตามมาตรา ๕๙ การเปลีย่นแปลงมาตรการจะกระทาํไดก้ต่็อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่

กาํหนดไวไ้มบ่รรลุตามวตัถุประสงค ์

  ถ้าผู้อยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครองต่อสู้ขดัขวางการบงัคบัทางปกครอง

เจา้หน้าทีอ่าจใชก้ําลงัเขา้ดําเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการบงัคบัทางปกครองไดแ้ต่ตอ้ง

กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจําเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงาน

ตํารวจได”้ 

 ๒.๔ มาตรการบงัคบัทางปกครองกรณีคาํสัง่ทางปกครองท่ีกาํหนดให้ชาํระเงิน 

  มาตรา ๕๗ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๕๗ คาํสัง่ทางปกครองทีก่าํหนดใหผู้ใ้ดชาํระเงนิ ถา้ถงึกําหนดแลว้ไมม่ี

การชําระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นัน้ชําระภายในระยะเวลา 

ทีก่ําหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกว่าเจด็วนั ถา้ไมม่กีารปฏบิตัติามคาํเตอืน เจา้หน้าทีอ่าจใชม้าตรการ

บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายดัทรพัย์สินของผู้นัน้และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงิน 

ใหค้รบถว้น 

  วธิกีารยดึ การอายดัและการขายทอดตลาดทรพัย์สนิ ใหป้ฏบิตัิตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม สว่นผูม้อีาํนาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาด 

ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง” 

ซึ่ง ดร.มานิตย ์วงศ์เสร ีไดใ้หค้ําอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งต้น 5

๑๔๒ ว่า สําหรบักรณีคําสัง่ 

ทางปกครองทีก่ําหนดใหช้ําระเงนิ มาตรการบงัคบัทางปกครอง ไดแ้ก่ การยดึ การอายดัและ
                                                                          

 ๑๔๒ มานิตย ์วงศเ์สร,ี อา้งแลว้ใน (๑๓๘), หน้า ๒๑-๒๒ 
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การขายทอดตลาดเพื่อชําระเงนิ โดยก่อนใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองดงักล่าว เจา้หน้าที่

ตอ้งมหีนงัสอืเตอืนใหป้ระชาชนผูอ้ยูใ่นบงัคบัของคําสัง่ทางปกครองชําระเงนิภายในระยะเวลา

ทีก่าํหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่เจด็วนั 

  ขณะน้ีได้มกีารออกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ ดงัน้ี 

  “ข้อ ๑ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด หรืออายดั และ 

ขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูอ้ยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครอง ใหเ้ป็นอํานาจของเจา้หน้าที่

ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณ ี 

ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสงักดัของสํานักนายกรฐัมนตร ีสํานักงาน

ปลดักระทรวง หรอืสาํนกังานปลดัทบวง 

  (๒)  อธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณีที ่

ผูท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดัของกรมหรอืสว่นราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม 

  (๓)  ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ

ราชการสว่นภมูภิาคในจงัหวดั 

  (๔)  ผูแ้ทนของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้าํ

คาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

  (๕)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 

สว่นจงัหวดั หรอืปลดัเมอืงพทัยา แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ําคาํสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าที ่

ในสงักดัของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอื 

เมอืงพทัยา 

  (๖)  ผูบ้รหิารหรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่อื่นนอกจาก (๕) โดยความเหน็ชอบของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 

สว่นทอ้งถิน่ 

  (๗)  รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูท้ําคําสัง่ทางปกครองเป็น

เอกชนซึง่มอีาํนาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด 

  (๘)  เจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) แลว้แต่กรณ ี 

ในกรณีทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที่

ดงักล่าว 
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  ขอ้ ๒ ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจตามขอ้ ๑ เป็นผูท้ําคําสัง่ทางปกครอง ให้

เจา้หน้าที่ดงักล่าว แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อีํานาจสัง่ยดึหรอือายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิ

ของผูอ้ยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง 

  ขอ้ ๓ ความในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีก่ฎหมายใดกําหนดเรื่อง 

ผูม้อีาํนาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดไวโ้ดยเฉพาะ” 

  นอกจากนัน้ มาตรการบงัคบัทางปกครองดงักล่าวขา้งตน้ เจา้หน้าทีย่งัสามารถ

นํามาใช้ในกรณีที่ไม่มีการชําระค่าปรบัทางปกครองได้เช่นเดียวกนั โดยมาตรา ๖๑ แห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๖๑ ในกรณีไม่มกีารชาํระค่าปรบัทางปกครอง ใหเ้จา้หน้าทีด่ําเนินการ

ต่อไปตามมาตรา ๕๗” 

 ๒.๕ มาตรการบงัคบัทางปกครองกรณีคาํสัง่ทางปกครองท่ีกาํหนดให้กระทาํ

หรือละเว้นกระทาํ 

  มาตรา ๕๘ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๕๘ คาํสัง่ทางปกครองทีก่ําหนดใหก้ระทาํหรอืละเวน้กระทาํ ถา้ผูอ้ยูใ่น

บังคับของคําสัง่ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครองอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  เจา้หน้าทีเ่ขา้ดําเนินการดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระทําการ

แทนโดยผูอ้ยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่ทางปกครองจะตอ้งชดใชค้่าใชจ้่ายและเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 

ยีส่บิหา้ต่อปีของคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวแก่เจา้หน้าที ่

  (๒)  ใหม้กีารชําระค่าปรบัทางปกครองตามจํานวนทีส่มควรแก่เหตุตอ้งไม่เกนิ 

สองหมืน่บาทต่อวนั 

  เจา้หน้าที่ระดบัใดมอีํานาจกําหนดค่าปรบัทางปกครองจํานวนเท่าใด สําหรบั

กรณใีด ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีที่มคีวามจําเป็นที่จะต้องบงัคบัการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกนัมใิหม้กีาร

กระทําที่ขดัต่อกฎหมายที่มโีทษทางอาญาหรอืมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะ 

เจา้หน้าทีอ่าจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยไม่ต้องออกคําสัง่ทางปกครองใหก้ระทําหรอื 

ละเวน้กระทาํก่อนกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีตอ้งกระทําโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่

ของตน” 
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ซึ่ง ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ี 6

๑๔๓ ว่า สําหรบักรณีคําสัง่ทางปกครอง 

ทีก่าํหนดใหก้ระทาํหรอืละเวน้กระทาํ มาตรการบงัคบัทางปกครองทีเ่จา้หน้าทีจ่ะนํามาใชไ้ดแ้ก่ 

มาตรการบงัคบัทางปกครองอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

  ๒.๕.๑ การจดัการแทน 

   โดยเจ้าหน้าที่เขา้ดําเนินการด้วยตนเองหรอืมอบหมายให้บุคคลอื่น

กระทําการแทน โดยผูอ้ยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครองจะตอ้งชดใชค้่าใชจ้่ายและเงนิเพิม่ใน

อตัรารอ้ยละยีส่บิหา้ต่อปีของคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หน้าที ่(มาตรา ๕๘ (๒)) 

  ๒.๕.๒ การกาํหนดค่าปรบัทางปกครอง 

   โดยเจ้าหน้าที่เป็นผูก้ําหนดค่าปรบัทางปกครองตามจํานวนที่สมควร 

แก่เหตุ แต่ตอ้งไมเ่กนิสองหมืน่บาทต่อวนั (มาตรา ๕๘(๒)) 

   ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตาม ๒.๕.๑ และ 

๒.๕.๒ เจา้หน้าทีต่อ้งมคีําเตอืนเป็นหนังสอืใหผู้อ้ยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่ทางปกครองกระทําหรอื 

ละเวน้กระทําตามคําสัง่ทางปกครองภายในระยะเวลาทีก่ําหนดตามสมควรแก่กรณีก่อน โดย 

คําเตือนดงักล่าวจะต้องมรีายละเอยีดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย เช่น ระบุถึงมาตรการ

บงัคบัทางปกครองทีจ่ะใชค้่าใชจ้่ายในการทีเ่จา้หน้าทีเ่ขา้ดําเนินการแทน หรอืจํานวนค่าปรบั 

ทางปกครอง เป็นตน้ 

  ขณะน้ีไดม้กีารออกกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ ดงัน้ี 

  “ขอ้ ๑ เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจกําหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครองในกรณีทีผู่อ้ยูใ่น

บงัคบัของคาํสัง่ทางปกครองฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม ไดแ้ก่ 

  (๑) รฐัมนตรมีอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองได้ไม่เกินสองหมื่น

บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมอีาํนาจกาํหนดจาํนวนค่าปรบัทางปกครองได้

ไม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามคําสัง่ทางปกครองทุกท้องที ่

ทัว่ราชอาณาจกัร 

                                                                          

 ๑๔๓ มานิตย ์วงศเ์สร,ี อา้งแลว้ใน (๑๓๘), หน้า ๒๒ 



 138 LA 342 {LW 461] 

  (๓)  ปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืตําแหน่งทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นและมฐีานะเทยีบเท่า

ปลดักระทรวงหรอือธบิด ีมอีาํนาจกาํหนดจาํนวนคา่ปรบัทางปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมืน่หา้พนั

บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๔)  ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร มอีํานาจกําหนด

จํานวนค่าปรบัทางปกครองได้ไม่เกินหน่ึงหมื่นห้าพนับาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขตจงัหวดั หรอืเขตกรงุเทพมหานคร แลว้แต่กรณี 

  (๕)  หวัหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดมีอํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทาง

ปกครองไดไ้มเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองที่

อยูใ่นเขตจงัหวดั 

  (๖)  นายอําเภอมอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองไดไ้ม่เกนิหน่ึงหมื่น

บาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยูใ่นเขตอาํเภอ 

  (๗)  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่มอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบั

ทางปกครองได้ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ทาง

ปกครองทีอ่ยูใ่นเขตอาํนาจ 

  (๘)  ผู้แทนของรฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัมอีํานาจกําหนดจํานวน

ค่าปรบัทางปกครองไดไ้ม่เกนิหน่ึงหมื่นบาทต่อวนั สําหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ 

ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

  (๙)  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทาง

ปกครองไดไ้มเ่กนิหา้พนับาทต่อวนั สาํหรบัการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ทางปกครองทีอ่ยู่

ในเขตอาํนาจ 

  (๑๐) เอกชนซึ่งได้รบัมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองของรฐัอาจใช้มาตรการ

บงัคบัทางปกครองได้สําหรบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ทางปกครองทุกท้องที่ทัว่

ราชอาณาจกัร โดยเสนอใหร้ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมายเป็นผูพ้จิารณากําหนดจํานวน

คา่ปรบัทางปกครองเป็นรายกรณไีป แต่ทัง้น้ีไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทต่อวนั 

  ขอ้ ๒ ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีต่ามขอ้ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เหน็ว่า

การกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองตามอํานาจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทําให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ เจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มอีํานาจกํากบัหรอืควบคุมดูแลซึ่งมี

อาํนาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองสงูกว่าตนเป็นผูก้ําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครอง

กไ็ด ้
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  ขอ้ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มอีํานาจกําหนดจํานวนค่าปรบัทางปกครองดําเนินการ

บงัคบัใหม้กีารชาํระคา่ปรบัทางปกครองทุกสบิหา้วนั 

  ขอ้ ๔ ใหเ้จา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูท้ีช่าํระคา่ปรบัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ใบเสรจ็รบัเงนิให้มขีอ้ความแสดงว่าเป็นเงนิค่าปรบัทางปกครองตามกรณีใด

และใหบ้นัทกึการชาํระคา่ปรบัทางปกครองไวใ้นตน้เรือ่งดว้ย” 

 ๒.๖ การขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตาํรวจ 

  ในการที่เจ้าหน้าที่ใช้กําลังดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคบัทาง

ปกครอง เน่ืองจากประชาชนผูอ้ยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครองต่อสูข้ดัขวางการบงัคบัทาง

ปกครองนัน้ หากมคีวามจําเป็น เจา้หน้าที่อาจขอความช่วยเหลอืจากเจา้พนักงานตํารวจได ้

(มาตรา ๖๐ วรรคสอง) 

 ๒.๗ สิทธิในการอทุธรณ์การบงัคบัทางปกครอง 

  มาตรา ๖๒ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๖๒ ผู้ถูกดําเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองอาจอุทธรณ์ 

การบงัคบัทางปกครองนัน้ได ้

  การอุทธรณ์การบงัคบัทางปกครอง ให้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการเดียวกนักบั 

การอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง” 

ซึ่ง ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี ได้ให้คําอธิบาย 7

๑๔๔ ว่า ผู้ถูกดําเนินการตามมาตรการบังคบัทาง

ปกครองมสีทิธอุิทธรณ์การบงัคบัทางปกครองได ้เน่ืองจากการบงัคบัทางปกครองมลีกัษณะ

เป็นคําสัง่ทางปกครองเช่นเดยีวกนั สําหรบัหลกัเกณฑ์และวธิีการเกี่ยวกบัการอุทธรณ์การ

บังคับทางปกครองเป็นไปทํานองเดียวกับการอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองในกรณีทัว่ไป   

(มาตรา ๖๒) 

                                                                          

 ๑๔๔ มานิตย ์วงศเ์สร,ี อา้งแลว้ใน (๑๓๘), หน้า ๒๒ 


