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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลใช้บังคับ      

ประเทศไทยได้มีระบบการพิจารณาพิพากษาคดีในรูปแบบของระบบศาลคู่ กล่าวคือได้มีการจัดตั้ง      

ศาลปกครองแยกออกมาจากศาลยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ ในการวินิจฉัยคดีปกครอง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจหรือการด าเนินกจิการทางปกครองของหน่วยงาน

ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กไ็ด้

ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตรา 223 คือ “ศาลปกครองมีอ านาจ

พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกนั”  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้มีการ

ก าหนดอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองให้ชัดเจนย่ิงขึ้นตามมาตรา 9 โดยก าหนดให้       

ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเร่ืองดังต่อไปน้ี (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการ

ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2) คดีพิพาท

เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้ต้องปฏบัิติหรือปฏบัิติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกนิสมควร (3) คดีพิพาทเกี่ยวกบัการกระท า

ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4) คดีพิพาท

เกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง (5) คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใด (6) 

คดีพิพาทเกี่ยวกบัเร่ืองที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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อย่างไรกต็าม หากพิจารณาอ านาจหน้าที่ของส านักบังคับคดีปกครองในปัจจุบันพบว่า

พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มิได้ก าหนด

หลักเกณฑ์หรือวิธีการขั้นตอนในการบังคับคดีไว้ทุกกรณีคงมีเพียงบางกรณีเท่าน้ันที่ให้น าเอา

บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ซ่ึงในความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควรน้ัน ไม่อาจน าเอาบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ อกีทั้งปัจจุบันมีเพียง ระเบียบส านักงานศาลปกครอง 

ว่าด้วยการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง พ.ศ.2544 ซ่ึงเป็นระเบียบ

ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส านักบังคับคดีปกครองเพ่ือใช้ในการติดตามผลการ

ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครองเท่าน้ัน มิใช่กฎหมายที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่

ที่จะด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามผลของค าพิพากษาของศาลปกครองหรือเป็นบทลงโทษกรณี

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลแต่

อย่างใด ท าให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองในกรณีดังกล่าวไม่อาจ

ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วประกอบกับในปัจจุบันคดีพิพาทกรณีดังกล่าวมีอยู่ในการพิจารณาคดีของ         

ศาลปกครองเป็นจ านวนมากซ่ึงหากศาลได้ออกค าบังคับกรณีดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ย่อมท าให้         

การติดตามของเจ้าหน้าที่ของส านักบังคับคดีปกครองอาจไม่ทั่วถึงอนัเป็นข้อจ ากัดในการบังคับคดี 

ตลอดจนกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจปฏบัิติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง

ของศาลเป็นเพียงการช่ัวคราวเท่าน้ัน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อคู่กรณีผู้ชนะคดีที่ไม่สามารถ

ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายภายในเวลาอันสมควร ซ่ึงยังคงก่อให้เกิดความไม่

ยุติธรรมในการพิจารณาคดีของศาล 

 

2. กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองของประเทศไทยและต่างประเทศ 

2.1 กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 

75/1 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ให้น า

บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และบทบัญญัติว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียม

ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้าย

ประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง ทั้งน้ี เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับพระราชบัญญัติน้ีและหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” และมาตรา 

75/1 วรรคสอง บัญญัติว่า “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบ

ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเพ่ือปฏบัิติการให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง และเพ่ือบังคับตาม

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง” ซ่ึงส านักงานศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา 77 
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(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของ

ศาลปกครอง จึงมีส านักบังคับคดีปกครองจากการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศาลปกครอง 

ท าหน้าที่บังคับคดีตามค าวินิจฉัยที่ศาลก าหนด โดยการออกค าบังคับเป็นหน้าที่ของศาล ซ่ึงเม่ือ

ศาลมีค าบังคับให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีต้องปฏิบัติ หากเป็นกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้  บังคับคดี

กบัทรัพย์สนิหรือบุคคล คู่กรณีฝ่ายชนะคดีสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งพนักงาน  คดี

ปกครอง ส านักบังคับคดีปกครอง เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีปกครองจัดการยึด อายัดทรัพย์สิน

ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือท าการอื่นใดได้  

การบังคับคดีตามค าพิพากษาที่ศาลสั่งให้ช าระเงิน และการบังคับคดีให้ต้องกระท าการ

หรืองดเว้นกระท าการ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

1. การบังคับคดีเอกชน หากเอกชนไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาจะต้องบังคับคดีโดย

วิธีการเช่นเดียวกับวิธีการบังคับคดีที่ศาลยุติธรรมใช้ กล่าวคือ เม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้ว ถ้า

เอกชนผู้แพ้คดีหรือลูกหน้ีตามค าพิพากษามาฟังค าพิพากษา ศาลจะออกค าบังคับคดีทนัท ีแต่ถ้า

ไม่มาฟังค าพิพากษา ศาลจะยังไม่ออกค าบังคับ เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาต้องย่ืนค าแถลงขอให้ศาล

ปกครองออกค าบังคับ เมื่อศาลออกค าบังคับแล้ว เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาต้องน าส่งค าบังคับผ่าน

ทางเจ้าพนักงานศาลไปให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาทราบ เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามค าบังคับแล้ว 

หากลูกหน้ีตามค าพิพากษายังไม่ปฏบัิติตามค าบังคับ จึงเร่ิมกระบวนการในการบังคับคดี  

ดังน้ัน หากในวันที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาเอกชนซ่ึงเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา      

ไม่ได้มาฟังค าพิพากษาและศาลยังไม่ออกค าบังคับ ฝ่ายปกครองที่เป็นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษามี

หน้าที่ในการย่ืนค าแถลงขอให้ศาลออกค าบังคับ และมีหน้าที่ในการน าส่งค าบังคับผ่านทางเจ้า

พนักงานศาล    ในสงักดัของส านักงานศาลปกครอง  

วิธกีารบังคับคดีในกรณีที่ศาลสั่งให้เอกชนช าระเงินน้ันมี 2 วิธีคือ 1. การยึดทรัพย์สิน

และ 2. การอายัดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค าพิพากษา โดยฝ่ายปกครองผู้เป็นเจ้าหน้ีตามค า

พิพากษา มีหน้าที่ในการสบืหาทรัพย์สนิของเอกชน ซ่ึงเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษาว่ามีทรัพย์สินอยู่

ที่ใดบ้าง และต้องน าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สนิของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

2. การบังคับคดีกบัหน่วยงานทางปกครอง วิธกีารยึดทรัพย์สินและการอายัดทรัพย์สิน

ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาเพ่ือน าออกขายทอดตลาด และน าเงินที่ได้มาช าระให้แก่เจ้าหน้ีตามค า

พิพากษา วิธีการดังกล่าวน้ีไม่สามารถน ามาใช้บังคับกับหน่วยงานทางปกครองที่เป็นราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจได้ เพราะทรัพย์สินของ

หน่วยงานดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซ่ึงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังน้ัน 

แม้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จะบัญญัติให้น า

วิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการบังคับ

คดีที่ศาลสั่งให้ช าระเงินกต็าม แต่กไ็ม่อาจน าวิธีการบังคับโดยการยึดและอายัดทรัพย์สินมาใช้

บังคับกบัหน่วยงานทางปกครองได้  
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อย่างไรกต็ามแม้จะไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของฝ่ายปกครองได้กต็าม     

แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมามักพบปัญหาเกิดความล่าช้าในการช าระหน้ีเงิน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาที่          

ศาลยุติธรรมมีอ านาจในการพิจารณาคดีปกครอง ได้มีการแก้ปัญหาโดยการพิพากษาให้คิด

ดอกเบ้ียจากยอดเงินที่ฝ่ายปกครองต้องช าระตามค าพิพากษาจนกว่าจะช าระเสรจ็ 

ส าหรับการบังคับคดีตามค าพิพากษาที่ศาลสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการมี

รายละเอยีด คือ 

1) ค าบังคับให้เพิกถอนกฎ 

กรณีน้ีพนักงานคดีปกครองต้องสรุปค าพิพากษาว่าศาลมีค าบังคับให้เพิกถอนกฎใด 

อย่างไร โดยระบุระยะเวลาสิ้ นสุดการย่ืนอุทธรณ์หรือระยะเวลาคดีถึงที่สุด พร้อมทั้งเสนอ

ความเหน็ควรจัดท า ประกาศส านักงานศาลปกครอง เร่ือง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิก

ถอนกฎ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อเลขาธิการส านักงานศาลปกครองลงนาม 

ส านักงานศาลปกครองจะได้มีหนังสือจัดส่งค าพิพากษาที่มีค าบังคับให้เพิกถอนกฎไปยังส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยที่พนักงานคดีปกครองผู้รับผิดชอบต้องติดตามและรายงานผลให้

ศาลทราบต่อไป หากไม่ทราบผลการลงประกาศพนักงานคดีปกครองต้องท าการประสานเป็นการ

ภายในหรืออาจท าหนังสอืสอบถามผลการประกาศไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจนทราบผล

การประกาศ 

2) ค าบังคับกรณีอื่นๆ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้  

2.1) ค าบังคับให้เพิกถอนค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนตาม 

มาตรา 72 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 

2.2) ค าบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตาม

หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542    

2.3) ค าบังคับให้ชดใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้น   

กระท าการตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา        

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2.4) ค าบังคับให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 

72 วรรคหน่ึง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 

2.5) ค าบังคับให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ           

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร้ือถอนสะพานที่

ก่อสร้างล่วงล ้าล าน ้าภายในเวลา 15 วัน ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวีใช้
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อ านาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2546 แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีร้ือถอน

สะพานดังกล่าวออกไป 

2.2 กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองของต่างประเทศ 

2.2.1 กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองในประเทศเยอรมนั
1
 

ศาลปกครองเยอรมันมีอ านาจพิจารณาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ เว้นแต่จะมี

กฎหมายก าหนดเฉพาะให้คดีปกครองเป็นอ านาจของศาลอื่น ตัวอย่างคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณา

พิพากษาของศาลปกครองเยอรมัน เช่น คดีที่ฟ้องขอให้ยกเลิกนิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้

บังคับเป็นการเฉพาะรายคดีที่ฟ้องขอให้พิพากษาว่าฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองเป็น

โมฆะหรือไม่ คดีที่ฟ้องขอให้วินิจฉัยช้ีขาดว่านิติกรรมทางปกครองเป็นโมฆะหรือไม่ คดีที่ฟ้อง

ขอให้ฝ่ายปกครองกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดนอกเหนือจากการออกนิติกรรมทางปกครองที่เป็น

คุณแก่โจทก ์คดีที่ร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบกฎหมายล าดับรองว่าขัดต่อกฎหมายของมลรัฐ

หรือไม่ 

การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายมหาชนมี 2 ประเภท คือ 1. การบังคับซ่ึงมา

จาก    ค าบังคับตามค าพิพากษาของศาลตามมาตรา 167 ถึงมาตรา 172 VwGO และ 2. การ

บังคับจากค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์และของมล

รัฐ ซ่ึงตามมาตรา 168 VwGO ค าบังคับต้องเป็นค าบังคับที่สามารถบังคับได้ อนัได้แก่  

1. ค าพิพากษาซ่ึงถึงที่สุดและค าวินิจฉัยของศาลที่ยังไม่ถึงที่สุด หากสามารถ

บังคับให้ได้เมื่อค าวินิจฉัยของศาลสามารถบังคับช่ัวคราวได้   

2. ค าสั่งก าหนดวิธกีารคุ้มครองช่ัวคราวตามมาตรา 123 VwGO  

3. การประนีประนอมโดยศาลตามมาตรา 106 VwGO   

4. ค าสั่งต่างๆที่ก  าหนดเร่ืองค่าใช้จ่าย   

5. การช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการที่ท  าหน้าที่ช้ีขาดตามกฎหมายมหาชน และยัง

รวมถึงกรณีสญัญาทางปกครองที่สามารถบังคับได้ทนัท ี

โดยให้น ามาตรา 170 และมาตรา 172 VwGO มาใช้บังคับและโดยที่การบังคับ

คดีจ าเป็นต้องมีค าบังคับข้อเรียกร้องอนัเป็นเงื่อนไขและการแจ้งการบังคับตามมาตรา 56 VwGO            

ค าพิพากษาของศาลจะถูกส่งให้คู่กรณี แต่หากคู่กรณีในคดีต้องการให้มีการบังคับคดีก่อนการส่ง          

ค าพิพากษาสมบูรณ์ คู่กรณีอาจย่ืนค าร้องต่อศาลให้ส่งส าเนาค าพิพากษาที่ไม่ต้องมีข้อเทจ็จริงและ

เหตุผลของการวินิจฉัย  

 

 

                                                           

  1
การบังคับคดีปกครองตามพระราชบัญญติัจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 เสนอต่อส านกังานศาลปกครอง (น.131-170),โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ,2547, กรงุเทพฯ: รายงาน

การวิจัย  
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2.2.2  กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองในประเทศฝรัง่เศส 

ประเทศฝร่ังเศสมีแนวความคิดว่าการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับฝ่าย

ปกครองเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “Juger l’administration, c’est 

encore administrer” ดังน้ัน ผู้จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองจึงต้องเป็นผู้ที่เช่ียวชาญเกี่ยวกับ

คดีปกครองและต้องเป็นผู้ที่มีวิญญาณของนักบริหารงานทางปกครองด้วย เพ่ือจะได้ตระหนักถึง

ผลกระทบของค าวินิจฉัยของศาลที่ต้องบริหารราชการเพ่ือสาธารณประโยชน์
2
   

การปฏิบัติตามค าพิพากษาอาจยุติลงเป็นการช่ัวคราว หรือเป็นการทุเลาการ

บังคับได้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การอุทธรณ์ค าพิพากษามีผลเป็นการทุเลาการบังคับให้

ปฏิบัติตามค าพิพากษา และกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาและศาลมีค าสั่งตามค าขอของผู้

อุทธรณ์ให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน  นอกจากน้ี ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีไม่ยอมปฏบัิติตาม

ค าพิพากษา ย่อมต้องมีมาตรการเพ่ือบังคับให้มีการปฏิบัติ โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 1. การ

บังคับคดีต่อเอกชน และ 2. การบังคับคดีต่อหน่วยงานของรัฐ 

1. การบังคับคดีต่อเอกชน เช่น ศาลมีค าพิพากษาสั่งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างงาน       

โยธาสาธารณะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้เสียหาย หรือมีค าพิพากษาขับไล่ผู้ที่ครอบครอง             

สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ชอบ ซ่ึงประมวลกฎหมายศาลปกครองมิได้ก าหนดมาตรการ

บังคับให้เอกชนต้องปฏบัิติไว้เป็นพิเศษ ดังน้ัน การบังคับให้เอกชนปฏบัิติตามค าพิพากษาจึงต้อง

เป็นไปตามกฎหมายทั่วไป โดยใช้การบังคับคดีตามกฎหมายแพ่ง และต้องบังคับคดีโดยผ่านจ่าศาล 

2. การบังคับคดีต่อหน่วยงานของรัฐ ประมวลกฎหมายศาลปกครองก าหนดให้

อ านาจศาลในการสั่งให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาและก าหนดวิธีการบังคับไว้ 2 กรณี คือ 1) 

อ านาจศาลในการสั่งการ และ 2) วิธกีารบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษา 

2.2.3  กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองในประเทศอิตาลี
3
 

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาภายใน

ระยะเวลาที่ศาลก าหนด และคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีประสงค์ให้ศาลปกครองมีมาตรการบังคับคดีกับ

คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี ฝ่ายที่ชนะคดีจะต้องย่ืนค าร้องต่อศาลปกครองที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา 

เพ่ือขอให้ก าหนดมาตรการบังคับคดี ทั้งน้ี ผู้ร้องจะต้องแนบต้นฉบับค าสั่งหรือค าพิพากษาที่

ต้องการขอให้ศาลปกครองมีมาตรการบังคับคดีมาพร้อมด้วย นอกจากน้ีผู้ร้องยังมี “หน้าที่” ใน

การแจ้งเป็นหนังสอืต่อหน่วยงานทางปกครองฝ่ายที่แพ้คดีและคู่กรณีทุกฝ่ายให้ทราบถึงการย่ืนค า

ร้องน้ัน ภายหลังจากที่ย่ืนค าร้องแล้ว โดยที่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีต้องย่ืนค าร้องให้ศาลก าหนดค า

บังคับภายในสบิปีนับแต่วันที่ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สดุ 

                                                           

  2
 ค าอธิบายกฎหมายการจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.(น.44.),โดย ชาญชัย  แสวง

ศักดิ์. 2544.  

  
3
การบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองในสาธารณรฐัอิตาลี (น.18-38),โดย กาญจนา ปัญญา

นนท,์ 2556, กรงุเทพฯ: วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 13 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กนัยายน)  
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โดยเม่ือศาลปกครองที่มีอ านาจรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ศาลมีอ านาจก าหนด

มาตรการบังคับตามค าพิพากษา ตามมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ดังน้ี 

(1) ออกค าบังคับเป็นหนังสือก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองกระท าการ             

ให้สอดคล้องกบัค าพิพากษาที่เป็นเหตุในการขอให้ศาลปกครองออกมาตรการบังคับคดี 

(2) แต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือใช้อ านาจแทน ในกรณีที่หน่วยงานทาง

ปกครองไม่ยอมปฏบัิติตามค าพิพากษา  

โดยมาตรการบังคับในการแต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีตามข้อน้ีเป็นหลักเกณฑ์ที่

ช่วยในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของศาลปกครองแทนการที่ศาลปกครองจะใช้อ านาจด าเนินการ

แทนหน่วยงานทางปกครองโดยตรง ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค า

พิพากษา เน่ืองด้วยในการด าเนินการของศาลปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองน้ันศาลมี

อ านาจค่อนข้างจ ากดั โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือศาลต้องพบกบัอ านาจที่สงวนไว้ส าหรับฝ่ายปกครอง  

2.2.4  กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีปกครองในประเทศสเปน
4
 

มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีปกครอง           

ค.ศ. 1998 ได้วางหลักไว้ชัดเจนว่า อ านาจในการบังคับคดีตามค าพิพากษาและค าสั่งในคดี

ปกครองน้ันอยู่ในอ านาจของศาลที่ท  าหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีปกครองน้ัน และคู่กรณีมีหน้าที่

ต้องท าให้ค าพิพากษาสัมฤทธิ์ผลตามหลักเกณฑ์เร่ืองการบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ฟ้องคดี

หรือหน่วยงานทางปกครอง หรือหน่วยงานเอกชนที่ใช้อ านาจทางปกครองกต็าม โดยจ าเป็นต้อง

ด าเนินการให้ความร่วมมือในการบังคับคดี หากมีค าสั่งทางปกครองหรือกฎใดๆ ที่ขัดกับค า

พิพากษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามค าพิพากษา ค าสั่งทางปกครองหรือกฎ

น้ันต้องตกเป็นโมฆะ (Nulos de pleno derecho) และในกรณีที่คู่กรณีได้ย่ืนค าร้องขอต่อศาลที่

ออกค าพิพากษาให้ประกาศความเป็นโมฆะของค าสั่งทางปกครองหรือกฎที่ขัดกับค าตัดสินในค า

พิพากษาศาลที่ออกค าพิพากษาในคดีปกครองน้ัน มีหน้าที่ต้องประกาศความเป็นโมฆะของค าสั่ง

ทางปกครองดังกล่าว โดยบทบัญญัติมาตรา 103 ดังกล่าวข้างต้นเป็นการรับรองว่าคู่กรณีที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลและเคารพหลักการบังคับคดี และ

หน่วยงานทางปกครองไม่สามารถออกค าสั่งทางปกครองหรือกฎเพ่ือหลีกเล่ียงการปฏบัิติตามค า

พิพากษาได้หากหน่วยงานทางปกครองยังกระท าการออกค าสั่งทางปกครองหรือกฎดังกล่าว ค าสั่ง

ทางปกครองที่จัดเป็นโมฆะ (Nulos de pleno derecho) ถูกลบล้างผลทางกฎหมายอย่างสิ้นเชิง 

จนเสมือนว่าค าสั่งหรือกฎน้ันต้องตกเป็นสญูเปล่า ซ่ึงในค าพิพากษาศาลฎีกา ลงวันที่ 17 กันยายน 

ค.ศ. 2010 RJ 6629/2010 ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ค าสั่งทางปกครองหรือกฎต้องตกเป็นโมฆะไว้

ว่า เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้หน่วยงาน ทางปกครองปฏิเสธการปฏิบัติตามค าพิพากษาโดยการ

                                                           

 4
 การบังคับคดีปกครองในประเทศสเปน (น.79-92),โดย โรม ทีปะปาล,2557, กรุงเทพฯ: 

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 14 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มถุินายน) 
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ออกค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และเป็นการป้องกันมิให้หน่วยงานทางปกครองใช้อ านาจผิด

เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับคดีตามค าพิพากษา 

 

3. วิเคราะห์เกี่ยวกบัปัญหาทางกฎหมายในการการบงัคบัคดีปกครองของ

ส านกังานศาลปกครอง กรณีการบงัคบัคดีในคดีพิพาทเกีย่วกบัการที่หน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรฐัละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั

หรือปฏิบติัหนา้ทีด่งักล่าวล่าชา้เกินสมควรและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

3.1 ปัญหาอันเนื่องมาจากไม่มีการเยียวยาแก่ผูฟ้้องคดีที่เหมาะสม กรณีที่

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่ของรฐัมิไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลปกครองให้

ถูกตอ้งหรือปฏิบติัล่าชา้เกินสมควร 

ในคดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรน้ัน ในประเทศ

ไทย การพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว ศาลปกครองมีอ านาจออกค าบังคับก าหนดในค าพิพากษา

ตาม มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

อกีทั้งระเบียบส านักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาล

ปกครอง พ.ศ.2544 ได้ก าหนดให้พนักงานคดีปกครองซ่ึงสังกัดส านักบังคับคดีปกครอง 

ส านักงานศาลปกครอง หรือส านักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

บังคับคดีปกครอง มีหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในหมวด 2 ในเร่ืองการด าเนินการบังคับตามค าบังคับ

ของศาลปกครอง โดยสรุปคือ มีหน้าที่ติดตามผล และรายงานการปฏิบัติตามค าบังคับต่อศาลว่า

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ตกอยู่ภายใต้ค าบังคับของศาลได้ท าการรายงานผล

การปฏบัิติหรือรายงานผลการไม่ปฏบัิติตามค าบังคับของศาลหรือไม่  

โดยทางปฏิบัติแล้วปัจจุบันผู้ฟ้องคดีต้องน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองใหม่เพ่ือ

เรียกร้องค่าเสยีหายจากการละเมิดในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ

หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบัิติหรือปฏบัิติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอีกคร้ัง ท า

ให้ไม่ได้รับการเยียวยาความเสยีหายจากกรณีดังกล่าวอย่างรวดเรว็แต่อย่างใด อีกทั้งหลักเกณฑ์ใน

การย่ืนค าขอให้ศาลมีค าสั่งปรับกรณีดังกล่าวรวมถึงระยะเวลาที่ควรมีการย่ืนค าขอยังไม่มีความ

ชัดเจน เน่ืองจากกฎหมายมิได้ระบุถึงหลักเกณฑ์ในส่วนเร่ืองดังกล่าวไว้แต่อย่างใด คงเพียงแต่

ก าหนดไว้ว่าให้ศาลปกครองมีอ านาจในการไต่สวนแสวงหาข้อเทจ็จริงเท่าน้ัน ซ่ึงอาจท าให้เกิด

ปัญหาในการปรับใช้กฎหมายได้ว่าระยะเวลาใดที่สมควรเหมาะสมในการให้ศาลปกครองมีค าสั่ง

ปรับแก่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ยอมปฏบัิติตามค าบังคับของศาล 

ส าหรับแนวทางแก้ไขน้ันควรก าหนดให้ค่าปรับหรือค่าสินไหมทดแทนที่ศาลสั่ง

ดังกล่าวตกแก่ผู้ฟ้องคดีที่ชนะคดีเพ่ือเป็นการเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างแท้จริง  
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3.2 ปัญหากรณีทีเ่จา้หนา้ที่ของส านกับงัคบัคดีปกครองไม่อาจท าการบงัคบัคดีได้

ทนักบัจ านวนคดีทีศ่าลปกครองไดม้ีค าบงัคบั 

ในการบังคับคดีปกครองตามวรรคหน่ึง เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให้

เอกชนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีกไ็ด้ ทั้งน้ี 

“ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” แม้จะมีการบัญญัติให้อ านาจเจ้า

พนักงานบังคับคดีสามารถมอบหมายให้เอกชนหรือบุคคลอื่นปฏบัิติการแทนตนเองโดยอยู่ภายใต้

การก ากบัดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมายน้ันกต็าม แต่การมอบหมายในลักษณะน้ี ไม่

อาจที่จะท าให้การติดตามหรือการบังคับคดีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกนิสมควร เกดิการบังคับคดีที่มีประสทิธภิาพได้เน่ืองจากการมอบหมายอ านาจในการบังคับ

คดีดังกล่าวเป็นการมอบหมายการบังคับคดีที่อ  านาจเดด็ขาดยังอยู่ในการก ากับดูแลเจ้าพนักงาน

บังคับคดี ซ่ึงมีอตัราก าลังเป็นจ านวนที่ไม่พอต่อการบังคับคดีประเภทน้ี   

ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวกบัการมอบหมายการบังคับคดีให้แก่บุคคลอื่น 

โดยให้มีการเพ่ิมการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจากเจ้ าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

หน่วยงานทางปกครองที่มีอ านาจในการก ากับดูแลหน่วยงานทางปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามค า

พิพากษา เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเฉพาะกรณี และให้เพ่ิมการมีสทิธทิี่จะได้รับค่าตอบแทนด้วย  

3.3 ปัญหาเกีย่วกบักรณีที่ไม่มีกฎหมายบญัญติัลงโทษหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหนา้ที่ของรฐัในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่ของรฐัมิไดป้ฏิบติัตามค า

บงัคบัของศาลปกครองใหถู้กตอ้งหรือปฏิบติัล่าชา้เกินสมควร 

แม้ศาลจะได้มีการออกค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏบัิติ

ตามค าสั่งหรือค าพิพากษาแล้ว แต่หากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏบัิติตาม

ค าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ในปัจจุบันยังไม่ มี

กฎหมายบัญญัติบทลงโทษ กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏบัิติตามค า

บังคับของศาลปกครอง แต่อย่างใดคงมีเพียงบทบัญญัติที่ให้อ านาจศาลมีอ านาจท าการแจ้ง

ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือ

สั่งการ หรือลงโทษทางวินัยแก่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามค า

บังคับของศาลเทา่นั้น 

อีกทั้งการที่จะน ามาตรา 57 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก  าหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรม

ประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปกไ็ด้  ทั้งน้ี โดย

ไม่เป็นการตัดอ านาจที่ศาลจะมีค าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล” มาปรับใช้เป็นบทลงโทษกรณี
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ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏบัิติตามค าบังคับของศาลน้ันมิอาจกระท าได้

เน่ืองจาก บทลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาลมีโทษจ าคุกและโทษปรับซ่ึงเป็นโทษในทางอาญา 

ดังน้ันการที่จะก าหนดว่าการไม่ปฏบัิติฐานใดเป็นความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลต้องมีการระบุที่

ชัดเจนไว้ในกฎหมายไม่อาจใช้หลักกฎหมายเทยีบเคียงได้ 

ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายอย่างชัดเจนว่าการ

ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล มีความผิดในฐาน

ละเมิดอ านาจศาล โดยศาลอาจลงโทษหรือปรับ หรือลงโทษทั้งจ าและปรับแก่หน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ไม่ปฏบัิติตามค าบังคับของศาล และเพ่ิมอ านาจให้เจ้าพนักงาน

บังคับคดีของส านักงานศาลปกครองเป็นผู้มีอ านาจรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีย่ืนฟ้อง

คดีฐานละเมิดอ านาจศาลกรณีน้ีต่อศาลได้ อันเป็นการให้อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการ

บังคับคดีให้เกดิประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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