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บทคดัย่อ 

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ มี ลักษณะในการเ รียกให้ช าระเ งินน้ัน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การรับช าระหน้ีของหน่วยงานทางปกครองสามารถที่จะได้รับช าระ 

อย่างรวดเร็ว โดยให้หน่วยงานทางปกครองสามารถที่จะใช้มาตรการบังคับได้ด้วยตนเอง  

ไม่จ าเป็นต้องไปอาศัยการฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลดังเช่นการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย 

วิธพิีจารณาความแพ่งแต่อย่างใด การใช้มาตรการบังคับทางปกครองถือว่าเป็นอ านาจเดด็ขาดของ

ฝ่ายปกครองที่จะสามารถใช้ได้ 

ตามวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการ

บังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการบังคับช าระหน้ีจากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าพนักงานของ

กระทรวงสาธารณสุขแต่หนังเสือเวียนฉบับดังกล่าวกไ็ม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย กล่าวคือ  

มีลักษณะเป็นหนังสือเวียนที่แจ้งให้ทราบ เพ่ือให้มีการปฏิบัติการที่ตรงกันของหน่วยงานเท่าน้ัน 

และหนังสอืเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11 กห็ามีแนวทางการปฏบัิติใน

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ท าให้การบังคับใช้

มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขเกิดปัญหาและไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่าง

แท้จริง 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผู้เขียนได้ท าการอธิบายปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้

มาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการบังคับช าระหน้ีจากบุคคลภายนอกหรือจาก 

เจ้าพนักงานของกระทรวงสาธารณสขุออกเป็น 6 ปัญหาด้วยกนั คือ 

1. ปัญหาการน าหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11  

มาใช้ส าหรับมาตรการบังคับทางปกครอง 

2. ปัญหาเกี่ยวกบัวิธกีารยึดและอายัดทรัพย์สินตามมาตรการบังคับทางปกครองของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

3. ปัญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาที่ต้องแจ้งก่อนที่จะมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

4. ปัญหาเกี่ยวกบัการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย์ 

**
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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5. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครอง 

6. ปัญหาเกี่ยวกับการต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

1.  บทน า 

ปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ กมี็การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในลักษณะที่มีการ

เรียกให้ช าระเงินทั้งสิ้น แต่มีข้อแตกต่างกันในรูปแบบของกฎหมาย โดยบางประเทศมีการบัญญัติ

จัดตั้งเป็นกฎหมายกลาง บางประเทศมีการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติบางมาตราในตัวกฎหมาย

เฉพาะเร่ืองน้ัน ๆ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส มีรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 

ค.ศ. 1992 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 1992 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

La charte de l'environnement2004 และรัฐก าหนดว่าด้วยงบประมาณและการจัดการการบัญชี

ของภาครัฐฉบับที่ 2012-1246 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 (Dé cret n° 2012-1246 

du 7  novembre2012  relatif à  la gestionbudgé taire et comptablepublique) ส่ วนสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีมีรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่ง

สหพันธรัฐ (VwVG)และสาธารณรัฐอิตาลีมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

ค.ศ. 2010 (Codice del processoamministrativo)เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทยกเ็ช่นกันการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะในการ

เรียกให้ช าระเงินถูกบัญญัติรับรองไว้ใน  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539 มาตรา 57 แต่การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะในการเรียกให้ช าระเงิน

ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539 และหนังสอืเวียนของกระทรวงสาธารณสขุที่ สธ.0201.045.1/ว.11 

2.  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของต่างประเทศและ

ของประเทศไทย 

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศสน้ันมีรัฐบัญญัติหรือ

กฎหมายที่ก  าหนดการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ผู้เขียนท าการศึกษาพบว่ามีจ านวน 3 ฉบับ

ด้วยกนั คือ  

1.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมLa charte de l'environnement2004 

2.  รัฐบัญญัติ  ฉบับที่  92-1476 ลงวันที่  31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ว่าด้วย

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 1992 หรือ Loi n° 92-1476 du 31 

dé cembre1992 de finances rectificative pour 1992และ 

3.  รัฐก าหนดว่าด้วยงบประมาณและการจัดการบัญชีของภาครัฐฉบับที่ 2012-1246 

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 หรือ Dé cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
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à  la gestionbudgé taire et comptablepublique ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบับน้ันมีการก าหนดตัวบุคคลที่

มีสทิธทิี่จะร้องขอให้มีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแตกต่างกนัไป กล่าวคือ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม La charte de l'environnement2004มาตรา L. 514-1 แห่ง

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ก  าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้แทนของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งให้

เจ้าของสถานประกอบการที่มีการด าเนินกิจการหรือกระท าการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน า

เงินหลักประกันมาวางต่อเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงการประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 1992 หรือ Loi n° 92-1476 du 31 dé cembre1992 de 

finances rectificative pour 1992มาตรา 41 ได้ก าหนดว่าค าสั่งให้ช าระเงินที่เป็นของลูกหน้ีภาษี

สรรพากรที่ไม่มีการน าส่งหรือมีการหลีกเล่ียงการช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีและหรือมีการ

ช าระบัญชีของบริษัทหรือของนิติบุคคลตามกฎหมายไม่ถูกต้อง ให้สรรพากรจังหวัดหรือสรรพากร

พ้ืนที่เป็นผู้ที่จะสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ 

ส่วนรัฐก าหนดว่าด้วยงบประมาณและการจัดการบัญชีของภาครัฐฉบับที่ 2012-

1246 ลงวันที่ 7พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 หรือ Dé cret n° 2012-1246 du 7 novembre2012 

relatif à  la gestionbudgé taire et comptablepublique ม า ตร า 73  ก า หนดใ ห้ หั วห น้ า ห รื อ

ผู้บังคับบัญชาทางการเงินแผนกผู้จัดการโครงการงบประมาณในการด าเนินงานผู้จัดการโครงการ

เป็นผู้ที่มีอ านาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองน้ันได้ 

ส่วนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐอิตาลี โดยกระบวนการในการ

ใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครองของสาธารณรัฐอิตาลีน้ันแบ่งออกเป็น 2 ระยะของการใช้

มาตรการบังคับคดีทางปกครองน่ันเอง คือ 1. เป็นการใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครองใน

ระหว่างพิจารณาคดี และ 2. เป็นการใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครองภายหลังที่ศาลปกครองได้

มีค าพิพากษา 

การใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครองในระหว่างพิจารณาคดีถูกก าหนดไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา  58 ที่ก  าหนดว่า (นพรัต อุดมโชคมงคล, 2555 

(เมษายน-มิถุนายน 2555), น. 11) หากคู่กรณีในฝ่ายปกครองไม่ปฏบัิติตามค าสั่งอย่างใด ๆ  

ที่ก  าหนดเพ่ือบรรเทาทุกข์เป็นการช่ัวคราวก่อนที่จะมีค าพิพากษาของศาลปกครอง คู่กรณีฝ่ายที่

ต้องได้รับค าสั่งอย่างใด ๆ ที่ก  าหนดเพ่ือบรรเทาทุกข์เป็นการช่ัวคราวก่อนที่จะมีค าพิพากษาของ

ศาลปกครองมีอ านาจย่ืนค าร้องขอต่อศาลปกครองที่มีอ านาจสั่งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงกระท าการ

ตามค าสั่งอย่างใด ๆ ที่ก  าหนดให้เพ่ือเป็นบรรเทาทุกข์เป็นการช่ัวคราวก่อนที่จะมีค าพิพากษาของ

ศาลปกครองกไ็ด้ 
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ส าหรับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะเป็นไป

ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือ (VwVG) ในทางวิชาการน้ัน 

มาตรการบังคับทางปกครองหมายถึง การใช้ก าลังทางกายภาพบังคับตามสิทธิเรียกร้องในทาง

กฎหมายมหาชนหรือความสัมพันธ์ในเชิงบังคับอื่น ๆ ตามกฎหมายระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

องค์กรปกครองตนเอง หรือนิติบุคคลซ่ึงใช้อ านาจในทางกฎหมายมหาชน และประชาชน 

ผู้มีภาระหน้าที่ผูกพันต่อรัฐหรือต่อผู้ทรงสิทธิอื่นที่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐ เพ่ือให้ประชาชน 

ผู้มีภาระหน้าที่กระท าการหรือละเว้นกระท าการซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบังคับตามค า

พิพากษาของศาลยุติธรรม (วรนารี สงิโต, ม.ป.ป., น. 1.) 

ส่วนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข

เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ สธ.0201.045.1/ว.11 โดยหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่ 

สธ.0201.045.1/ว.11 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้อยู่

ภายใต้บังคับบัญชาหรือก ากบัดูแลของกระทรวงสาธารณสุขตามที่พระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 ได้ก าหนดว่า กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ 

ค่าความเสียหายเป็นจ านวนเงินให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้

เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หากเจ้าหน้าที่ไม่ช าระหรือช าระไม่

ครบถ้วนถูกต้อง หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยน าเอาประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้  

3.  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง ศึกษากรณีการ

บงัคบัช าระหนี้ จากบุคคลภายนอกหรือจากเจา้พนกังานของกระทรวงสาธารณสุข 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการบังคับ

ช าระหน้ีจากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้เขียนได้ศึกษา

ค้นพบปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น 6 ปัญหา คือ 

1.  ปัญหาการน าหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11  

มาใช้ส าหรับมาตรการบังคับทางปกครอง 

2. ปัญหาเกี่ยวกบัวิธกีารยึดและอายัดทรัพย์สินตามมาตรการบังคับทางปกครองของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

3. ปัญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาที่ต้องแจ้งก่อนที่จะมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

4.  ปัญหาเกี่ยวกบัการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

5.  ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครอง  
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6.  ปัญหาเกี่ยวกับการต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

4.  แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  

ศึกษากรณีการบงัคับช าระหนี้ จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าพนักงานของ

กระทรวงสาธารณสุข 

ส าหรับข้อเสนอแนะของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครอง ศึกษากรณีการบังคับช าระหน้ีจากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าพนักงานของกระทรวง

สาธารณสขุน้ันผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแนะดังต่อไปนี้  

1.  สมควรที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ในหมวดว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ดังน้ี  

มาตรา …“การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขกับบุคคลที่

ต้องตกอยู่ภายใต้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ีให้เป็นไปตามที่ได้บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัติน้ี” 

2.  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เสียใหม่ ในหมวด

ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีข้อความดังต่อไปนี้  

มาตรา … “ทรัพย์สินของผู้ที่ต้องชดใช้เงินที่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีการยึด ได้แก่ สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่าง

และอสงัหาริมทรัพย์ การยึดทรัพย์สนิของผู้ต้องชดใช้เงินให้ยึดได้แต่เพียงประมาณราคาที่ควร จะ

ขายทอดตลาดได้พอช าระหน้ี รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด

ทรัพย์สนิ การยึดทรัพย์สนิให้ยึดเฉพาะส่วนของผู้ต้องชดใช้เงิน  

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยและไม่ปรากฏชัดว่าส่วนใดเป็นของผู้ต้อง

ชดใช้เงินให้ยึดทั้งหมด หากว่าทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินมีราคามากกว่าจ านวนหน้ี ทั้งมิอาจ

แบ่งยึดโดยไม่ท าให้ทรัพย์สินน้ันเสื่อมราคา และไม่ปรากฏทรัพย์สินอื่นที่จะยึดให้พอคุ้มจ านวน

หน้ีให้ยึดทรัพย์สนินั้นขายทอดตลาด” 

มาตรา … “วิธีการยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้ด าเนินการตามวิธีการ 

ดังต่อไปนี้  

1) การยึดทรัพย์สินให้ด าเนินการในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้ นและพระอาทิตย์ตก  

ในวันท าการปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งยึดทรัพย์สนิ  

2) ก่อนยึดทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่แจ้งการยึดทรัพย์สินโดยส่งค าสั่งต้ังเจ้าหน้าที่ยึด

ทรัพย์สินและประกาศยึดทรัพย์สินต่อผู้ต้องชดใช้เงิน ถ้าไม่ปรากฏตัวให้แสดงต่อบุคคลที่อยู่ใน

สถานที่น้ันและรีบแจ้งการยึดทรัพย์สินให้ผู้ต้องชดใช้เงินทราบโดยเร็ว ทั้งน้ี ให้เจ้าหน้าที่ยึด

ทรัพย์สนิ เฉพาะที่ระบุในประกาศยึดทรัพย์สินเท่าน้ัน กรณีทรัพย์สินที่ยึดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมให้

แจ้งการยึดทรัพย์สนิให้ผู้ถือกรรมสทิธิ์ร่วมทราบด้วย  
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3) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการยึดทรัพย์สินด้วยความสุภาพและระมัดระวังไม่ให้  

เกิดความเสียหายเกินกว่าที่จ าเป็น ถ้ามีผู้ขัดขวางให้เจ้าหน้าที่ ช้ีแจงแต่โดยดีก่อน ถ้าผู้น้ันยัง

ขัดขวางอกี ให้เจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจเพ่ือยึดทรัพย์สนิจนได้  

4) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือค้นสถานที่ใด ๆ อันเป็นของผู้ต้องชดใช้

เงิน หรือที่ ผู้ต้องชดใช้เงินได้ครอบครองอยู่ เช่น บ้านที่อยู่ คลังสินค้า โรงงาน และร้านค้า  

ทั้งมีอ านาจที่จะยึดและตรวจสมุด บัญชีหรือแผ่นกระดาษ และกระท าการใด ๆ ตามสมควร หรือ

เพ่ือเปิดสถานที่หรือบ้านที่อยู่หรือโรงเรือนดังกล่าวแล้ว รวมทั้งตู้ นิรภัย ตู้หรือที่เกบ็ของอื่น ๆ 

แล้วรายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งยึดทรัพย์สินทราบ หากเหน็สมควรเจ้าหน้าที่อาจขอความร่วมมือเจ้า

พนักงานต ารวจให้อยู่ร่วมในการด าเนินการ และอาจแจ้งความให้เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่

บันทกึไว้เป็นหลักฐานด้วยกไ็ด้  

5) กรณีทรัพย์สินน้ันไม่อาจยึดได้ตามกฎหมาย เช่น มีช่ือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่รีบรายงานต่อผู้มีอ านาจสั่งยึดทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาสั่งการ

ต่อไป เมื่อยึดทรัพย์สินมาแล้วปรากฏว่า ทรัพย์สินที่ยึดมีช่ือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน

ทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่รีบรายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งยึดทรัพย์สินทราบ เพ่ือพิจารณาถอนการยึด

ทรัพย์สนิโดยเรว็ต่อไป 

6) การยึดที่ดินหรือห้องชุดให้เจ้าหน้าที่จัดการเพ่ือให้ได้โฉนดหรือหนังสือส าคัญ

ส าหรับที่ดินหรือห้องชุดหรือส าเนาซ่ึงเจ้าพนักงานรับรอง (ถ้ามี) เพ่ือตรวจสอบแผนที่จ าลองตาม

รูปในโฉนดที่ดินหรือหนังสอืส าคัญส าหรับที่ดินหรือห้องชุด  

7) การยึดที่ดินให้เจ้าหน้าที่รังวัดเปรียบเทยีบกับแผนที่จ าลองตามรูปในโฉนดที่ดิน

หรือหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินตามข้อ 6 ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ หากเช่ือว่าเป็นที่ดิน

แปลงเดียวกันให้จดช่ือเจ้าของที่ดินข้างเคียงเท่าที่ทราบก ากับไว้ในแผนที่จ าลองและแสดงให้เหน็

สภาพ และท าเลที่ต้ังของที่ดินที่ยึดและแสดงด้วยว่าอยู่ใกล้ไกลจากสถานที่ราชการ ชุมชน ทางบก 

หรือทางน า้ ประมาณระยะทางเทา่ใด  

8) กรณีทรัพย์สินที่ยึดเป็นของสดของเสียได้ ให้เจ้าหน้าที่น าออกขายได้ทนัทโีดยวิธี

ขายทอดตลาดหรือวิธอีื่นที่สมควร  

9) กรณีที่ดินที่ยึดมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ล้มลุก หรือธัญชาติอันจะเกบ็เกี่ยวรวงผล ได้

คราวหน่ึงหรือหลายคราวต่อปีเป็นของผู้อื่นปลูกอยู่ ให้เจ้าหน้าที่บันทกึถ้อยค าของเจ้าของสิ่งน้ัน ๆ 

ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินอยู่อย่างไร เช่น สิทธิเกบ็กิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิตามสัญญาเช่า

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินกสิกร การยึดที่ไร่นา ซ่ึงมีไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ

อันจะเกบ็เกี่ยวได้ตามฤดูกาล จะยึดแต่ที่ดินไม่ยึดไม้ล้มลุกและธัญชาติ หรือจะยึดทั้งที่ดินและ

ไม้ล้มลุกหรือธญัชาติด้วยกไ็ด้ 

10) การยึดที่ดินซ่ึงมีไม้ยืนต้น ให้เจ้าหน้าที่จดชนิดและปริมาณจ านวนต้นไม้ไว้ด้วย  
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11) การยึดเรือน โรง ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ให้เจ้าหน้าที่จดขนาด

กว้างยาว และบรรยายสภาพแห่งสิ่งน้ัน ๆ เช่น พ้ืน ฝา ประตู หน้าต่าง เสา ใช้ไม้ชนิดใดหลังคา

อะไร มีกี่ช้ัน กี่ห้อง เก่าหรือใหม่เพียงใด เลขทะเบียนเทา่ไร ถ้าเป็นสถานที่ให้เช่าค่าเช่าเทา่ใด  

12) การยึดสงัหาริมทรัพย์มีรูปร่างและอสงัหาริมทรัพย์ ย่อมครอบไปถึงดอกผลแห่ง

ทรัพย์สนินั้นด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  

13) กรณีทรัพย์สินที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่ผู้ต้องชดใช้เงินจะต้องเป็นผู้เกบ็เกี่ยว

หรือบุคคลอื่นเป็นผู้เกบ็เกี่ยวในนามของผู้ต้องชดใช้เงิน เม่ือเจ้าหน้าที่เหน็สมควรเกบ็เกี่ยวเอง

เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ต้องชดใช้เงินทราบเสียก่อน จึงเกบ็ดอกผลน้ันเมื่อถึงก าหนด 

14) เมื่อยึดทรัพย์สนิเสรจ็แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศยึดทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ยึด

โดยเปิดเผย  

15) ให้เจ้าหน้าที่แสดงให้เหน็โดยชัดแจ้งตามวิธทีี่เหน็สมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์สิน

แล้ว เช่น  

การยึดสิ่งของ ให้เจ้าหน้าที่ปิดหรือผูกแผ่นเลขหมายสิ่งของที่ยึดให้ตรงตามบัญชี

ทรัพย์สนิ ถ้าสามารถจะเกบ็รวมเข้าหีบหรือตู้ได้กใ็ห้รวมไว้ แล้วปิดหีบหรือตู้ประทบัตราคร่ัง หรือ

ท าเคร่ืองหมายไว้อกีช้ันหน่ึง  

การยึดที่ดิน เรือน โรง ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้ปิดประกาศ หรือท า

เคร่ืองหมายไว้  

การยึดสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือปศุสัตว์จะใช้สีทาที่เขาด้านในหรือที่ตัวหรือจะใช้แผ่น

เลขหมายผูกคอหรือจะต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกประทับตราคร่ังหรือท าเคร่ืองหมาย ไว้ที่ประตู

คอกกไ็ด้แล้วแต่จะเหน็สมควร แต่อย่าให้เป็นการขัดข้องต่อการเล้ียงรักษาสตัว์ 

16)  การยึดที่ดิน ห้องชุดหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  ให้รีบแจ้งการยึดไปยัง  

เจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและหรือนายทะเบียนแห่งท้องที่ แล้วแต่กรณี  

การยึดสิ่งปลูกสร้างซ่ึงปลูกอยู่บนที่ดินของผู้อื่น ให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมและหรือนายทะเบียนแห่งท้องที่ แล้วแต่กรณี  

17)  การยึดเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้ นไป แพส าหรับคนอยู่อาศัย สัตว์พาหนะหรือ

ทรัพย์สนิอื่นที่มีทะเบียนแสดงกรรมสทิธิ์ เช่น เคร่ืองจักร รถยนต์ ให้แจ้งการยึดไปยังนายทะเบียน

แห่งทรัพย์สนินั้น  

18)  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชียึดทรัพย์สินและลงลายมือช่ือ พร้อมวันเดือนปี ไว้เป็น

หลักฐาน” 

มาตรา … “ทรัพย์สนิของผู้ต้องชดใช้เงินที่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีอายัดได้แก่ สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและ

อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั้งสทิธทิั้งปวงอนัมีอยู่ในทรัพย์เหล่าน้ัน และเงินซ่ึงบุคคลภายนอกจะต้องส่ง

มอบหรือโอนหรือช าระให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน ในการอายัดเจ้าหน้าที่ มีอ านาจยึดบรรดาเอกสารทั้ง
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ปวงที่ให้สิทธิแก่ผู้ต้องชดใช้เงินในอันที่จะได้รับส่งมอบหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิหรือได้รับ

ช าระเงินเช่นว่านั้น” 

มาตรา … “วิธีการอายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้ด าเนินการตามวิธีการ 

ดังต่อไปนี้  

1) การอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินให้อายัดได้เพียงไม่เกินกว่าที่พอ จะช าระ

หน้ี รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เว้นแต่ทรัพย์สินที่

อายัดน้ันไม่อาจแบ่งแยกได้ 

2) ให้หน่วยบังคับทางปกครองขออนุมัติอายัดทรัพย์สินโดยจัดท าค าสั่งอายัด

ทรัพย์สนิของผู้ต้องชดใช้เงินและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังผู้มีอ านาจสั่งอายัด

ทรัพย์สนิตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 เมื่อผู้มีอ านาจสั่งอายัดทรัพย์สินลงนาม

ในค าสั่งอายัดทรัพย์สนิหรือสั่งการเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ส่งเร่ืองคืนให้หน่วยบังคับทางปกครองเพ่ือ

ส่งค าสั่งอายัดทรัพย์สินให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงิน และบุคคลซ่ึงต้องรับผิดช าระเงินหรือส่งมอบ

ทรัพย์สนินั้น  

3) การพิจารณาสั่ งอายัดถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องขอให้ช าระเงิน  หรือให้ส่งมอบ

ทรัพย์สนิ ให้ผู้มีอ านาจสั่งอายัดทรัพย์สนิสั่งอายัดได้ โดยค าสั่งอายัดน้ันต้องระบุข้อห้ามดังน้ี  

ห้ามผู้ต้องชดใช้เงินจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องต้ังแต่เวลาที่ได้รับค าสั่งน้ันและห้าม

บุคคลภายนอกช าระเงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินแต่ให้ช าระหรือส่งมอบให้แก่

เจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลาและสถานที่ตามที่ก  าหนดไว้ในค าสั่งอายัด” 

3.  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดว่าด้วย

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยก าหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งก่อนที่จะมีการใช้มาตรการ

บังคับทางปกครองเป็นระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนดังน้ี 

มาตรา … “ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ 

แจ้งให้ผู้ที่ถูกค าสั่งทางปกครองต้องช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ทั้งน้ีระยะเวลาตามหนังสือ

แจ้งเตือนต้องไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้ลงในหนังสอืเตือนน้ัน” 

4.  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดว่าด้วย

การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการก าหนดตัวบุคคลหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการรับอุทธรณ์ 

ดังต่อไปนี้  

มาตรา … “การอุทธรณ์หรือคัดค้านการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ย่ืนต่อผู้ที่ออกค าสั่ง

ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ” 

5.  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดว่าด้วย

การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยก าหนดระยะเวลาที่จะต้องย่ืนอุทธรณ์ว่าจะต้องย่ืนอุทธรณ์

ภายในระยะเวลาเทา่ใด ดังต่อไปนี้  
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มาตรา … “การอุทธรณ์หรือคัดค้านการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ย่ืนต่อผู้ที่ออกค าสั่ง

ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิภายใน 15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง” 

6.  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535ในหมวดว่าด้วยการ

ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเสยีใหม่โดยก าหนดการต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการใช้มาตรการบังคับ

ทางปกครองของกระทรวงสาธารณสขุ โดยควรแก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 

มาตรา …“ผู้ด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขมี

อ านาจในการยึดและอายัดทรัพย์สนิของผู้ที่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินให้กบักระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้ด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง

จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1) การสอบคัดเลือกส าหรับบุคคลทั่วไปซ่ึงคุณสมบัติส าคัญของผู้สมัครต้องเป็น

ผู้ส าเรจ็การศึกษาขั้นต ่าระดับปริญญาตรี และ 

2) ต้องมีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 4 ปี  

3) ต้องเป็นบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครอง 

เมื่อเข้าด ารงต าแหน่งตามวรรคสองแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกงานในต าแหน่งดังกล่าว

เป็นเวลา 18 เดือน” 
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