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บทคัดย่อ
การใช้ มาตรการบั ง คั บ ทางปกครองที่ มี ลั ก ษณะในการเรี ย กให้ ช าระเงิ น นั้ น
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ การรั บ ช าระหนี้ ของหน่ ว ยงานทางปกครองสามารถที่ จ ะได้ รั บ ช าระ
อย่ า งรวดเร็ว โดยให้ ห น่ ว ยงานทางปกครองสามารถที่ จ ะใช้ ม าตรการบั ง คั บ ได้ ด้ ว ยตนเอง
ไม่จาเป็ นต้ องไปอาศัยการฟ้ องร้ องบังคับคดีต่อศาลดังเช่นการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความแพ่งแต่อย่างใด การใช้ มาตรการบังคับทางปกครองถือว่าเป็ นอานาจเด็ดขาดของ
ฝ่ ายปกครองที่จะสามารถใช้ ได้
ตามวิ ทยานิ พนธ์ฉบั บนี้ เป็ นการศึ กษาปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ มาตรการ
บังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการบังคับชาระหนี้จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้ าพนักงานของ
กระทรวงสาธารณสุขแต่ หนังเสือ เวี ยนฉบั บ ดังกล่ า วก็ไม่ มีสภาพบังคับ ทางกฎหมาย กล่ า วคือ
มีลักษณะเป็ นหนังสือเวียนที่แจ้ งให้ ทราบ เพื่อให้ มีการปฏิบัติการที่ตรงกันของหน่ วยงานเท่านั้น
และหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11 ก็หามีแนวทางการปฏิบัติใน
การใช้ ม าตรการบั ง คับ ทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขแต่ อ ย่ า งใด ท าให้ ก ารบั ง คับ ใช้
มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขเกิดปัญหาและไม่สามารถบังคับใช้ ได้ อย่าง
แท้จริง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ผู้ เ ขี ย นได้ ท าการอธิ บ ายปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้
มาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง ศึ ก ษากรณี ก ารบั ง คั บ ช าระหนี้ จากบุ ค คลภายนอกหรื อ จาก
เจ้ าพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขออกเป็ น 6 ปัญหาด้ วยกัน คือ
1. ปั ญหาการนาหนั งสือเวี ยนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11
มาใช้ สาหรับมาตรการบังคับทางปกครอง
2. ปัญหาเกี่ยวกับวิธกี ารยึดและอายัดทรัพย์สินตามมาตรการบังคับทางปกครองของ
กระทรวงสาธารณสุข
3. ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องแจ้ งก่อนที่จะมีการใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
4. ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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5. ปั ญหาเกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์การใช้ มาตรการบั งคั บทาง
ปกครอง
6. ปั ญหาเกี่ยวกับการตั้งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดาเนินการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของ
กระทรวงสาธารณสุข

1. บทนา
ปั จจุ บันในประเทศต่าง ๆ ก็มีการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองในลักษณะที่มีการ
เรียกให้ ชาระเงินทั้งสิ้น แต่มีข้อแตกต่างกันในรูปแบบของกฎหมาย โดยบางประเทศมีการบัญญัติ
จัดตั้งเป็ นกฎหมายกลาง บางประเทศมีการบัญญั ติไว้ ในบทบัญ ญัติบางมาตราในตัวกฎหมาย
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม
ค.ศ. 1992 ว่าด้ วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ 1992 กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
La charte de l'environnement2004 และรั ฐกาหนดว่ าด้ วยงบประมาณและการจัดการการบัญชี
ของภาครั ฐฉบับที่ 2012-1246 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 (Dé cret n° 2012-1246
du 7 novembre2 012 relatif à la gestionbudgé taire et comptablepublique) ส่ ว นส หพั น ธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนีมีรัฐบั ญญั ติว่าด้ วยการบั งคับทางปกครองในชั้ นเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองแห่ ง
สหพั น ธรั ฐ (VwVG)และสาธารณรั ฐ อิ ต าลี มี ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
ค.ศ. 2010 (Codice del processoamministrativo)เป็ นต้ น
สาหรั บประเทศไทยก็เช่ นกันการใช้ มาตรการบั งคับทางปกครองที่มีลักษณะในการ
เรี ย กให้ ช าระเงิ น ถู ก บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ ใน พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 57 แต่การใช้ มาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะในการเรียกให้ ชาระเงิน
ของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นการใช้ อานาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11

2. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของต่างประเทศและ
ของประเทศไทย
การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสนั้ น มี รั ฐ บั ญ ญั ติ ห รื อ
กฎหมายที่กาหนดการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองที่ผ้ ูเขียนทาการศึกษาพบว่ามีจานวน 3 ฉบับ
ด้ วยกัน คือ
1. กฎหมายสิ่งแวดล้ อมLa charte de l'environnement2004
2. รั ฐ บั ญ ญั ติ ฉบั บ ที่ 92-1476 ลงวั น ที่ 31 ธั น วาคม ค.ศ. 1992 ว่ า ด้ วย
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี งบประมาณ 1992 หรื อ Loi n° 92-1476 du 31
dé cembre1992 de finances rectificative pour 1992และ
3. รัฐกาหนดว่าด้ วยงบประมาณและการจัดการบัญชีของภาครัฐฉบับที่ 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 ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับนั้นมีการกาหนดตัวบุคคลที่
มีสทิ ธิท่จี ะร้ องขอให้ มีการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองแตกต่างกันไป กล่าวคือ
กฎหมายสิ่งแวดล้ อ ม La charte de l'environnement2004มาตรา L. 514-1 แห่ ง
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่กาหนดให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้แทนของรั ฐมีอานาจออกคาสั่งให้
เจ้ าของสถานประกอบการที่มีการดาเนินกิจการหรื อกระทาการให้ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมนา
เงินหลั กประกันมาวางต่ อเจ้ าหน้ าที่บัญชี ภาครั ฐ เพื่ อเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการดาเนินการแก้ ไข
ปรับปรุงการประกอบการให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ว่ าด้ วยงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ 1992 หรือ Loi n° 92-1476 du 31 dé cembre1992 de
finances rectificative pour 1992มาตรา 41 ได้ กาหนดว่ าคาสั่งให้ ชาระเงินที่เป็ นของลูกหนี้ภาษี
สรรพากรที่ไม่มีการนาส่งหรื อมีการหลีกเลี่ยงการชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าภาษีและหรื อมีการ
ชาระบัญชีของบริษัทหรือของนิติบุคคลตามกฎหมายไม่ถูกต้ อง ให้ สรรพากรจังหวัดหรือสรรพากร
พื้นที่เป็ นผู้ท่จี ะสามารถใช้ มาตรการบังคับทางปกครองได้
ส่ว นรั ฐก าหนดว่ า ด้ ว ยงบประมาณและการจั ดการบั ญ ชี ของภาครั ฐฉบั บ ที่ 20121246 ลงวันที่ 7พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 หรือ Dé cret n° 2012-1246 du 7 novembre2012
relatif à la gestionbudgé taire et comptablepublique ม า ต ร า 7 3 ก า ห น ด ใ ห้ หั ว ห น้ า ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาทางการเงินแผนกผู้จัดการโครงการงบประมาณในการดาเนินงานผู้จัดการโครงการ
เป็ นผู้ท่มี ีอานาจในการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้
ส่วนการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐอิตาลี โดยกระบวนการในการ
ใช้ มาตรการบั งคั บ คดีทางปกครองของสาธารณรั ฐ อิตาลี น้ั น แบ่ งออกเป็ น 2 ระยะของการใช้
มาตรการบังคับคดีทางปกครองนั่น เอง คือ 1. เป็ นการใช้ มาตรการบังคับคดีทางปกครองใน
ระหว่างพิจารณาคดี และ 2. เป็ นการใช้ มาตรการบังคับคดีทางปกครองภายหลังที่ศาลปกครองได้
มีคาพิพากษา
การใช้ มาตรการบังคับคดีทางปกครองในระหว่างพิจารณาคดีถูกกาหนดไว้ ในประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองมาตรา 58 ที่ ก าหนดว่ า (นพรั ต อุ ด มโชคมงคล, 2555
(เมษายน-มิถุนายน 2555), น. 11) หากคู่กรณีในฝ่ ายปกครองไม่ ปฏิบัติตามคาสั่งอย่างใด ๆ
ที่กาหนดเพื่ อบรรเทาทุกข์เป็ นการชั่วคราวก่อนที่จะมีคาพิพากษาของศาลปกครอง คู่กรณีฝ่ายที่
ต้ องได้ รับคาสั่งอย่างใด ๆ ที่กาหนดเพื่อบรรเทาทุกข์เป็ นการชั่วคราวก่อนที่จะมีคาพิ พากษาของ
ศาลปกครองมีอานาจยื่นคาร้ องขอต่อศาลปกครองที่มีอานาจสั่งให้ คู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่งกระทาการ
ตามคาสั่งอย่างใด ๆ ที่กาหนดให้ เพื่อเป็ นบรรเทาทุกข์เป็ นการชั่วคราวก่อนที่จะมีคาพิพากษาของ
ศาลปกครองก็ได้
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สาหรับการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะเป็ นไป
ตามรั ฐ บั ญ ญั ติว่ า ด้ วยการใช้ มาตรการบั ง คับ ทางปกครอง หรื อ (VwVG) ในทางวิ ชาการนั้ น
มาตรการบังคับทางปกครองหมายถึง การใช้ กาลังทางกายภาพบั งคับตามสิทธิเรี ยกร้ องในทาง
กฎหมายมหาชนหรื อความสัมพั นธ์ในเชิงบั งคับ อื่น ๆ ตามกฎหมายระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐ
องค์ ก รปกครองตนเอง หรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ใช้ อ านาจในทางกฎหมายมหาชน และประชาชน
ผู้ มีภ าระหน้ า ที่ผูก พั น ต่ อ รั ฐหรื อ ต่ อ ผู้ ทรงสิท ธิอ่ ื น ที่อ ยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ ของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
ผู้ มี ภ าระหน้ า ที่ก ระท าการหรื อ ละเว้ น กระท าการซึ่ ง มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ การบั ง คั บ ตามค า
พิพากษาของศาลยุติธรรม (วรนารี สิงโต, ม.ป.ป., น. 1.)
ส่วนการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองตามหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นไปตามหนังสือเวียนที่ สธ.0201.045.1/ว.11 โดยหนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขที่
สธ.0201.045.1/ว.11 ได้ กาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้อยู่
ภายใต้ บังคับบัญชาหรือกากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขตามที่พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิ ดของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 ได้ กาหนดว่ า กรณี ท่ีหน่ วยงานของรั ฐได้ ชดใช้
ค่าความเสียหายเป็ นจานวนเงินให้ แก่ผ้ ูได้ รับความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
หรื อกรณีท่เี จ้ าหน้ าที่ของรั ฐเป็ นผู้ทาละเมิดต่อหน่ วยงานของรั ฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้ าที่
ด้ วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ให้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอานาจออกคาสั่งเรียกให้
เจ้ าหน้ าที่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กาหนด หากเจ้ าหน้ าที่ไม่ชาระหรื อชาระไม่
ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง โดยน าเอาประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งมาใช้ บังคับโดยอนุโลมได้

3. ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการ
บังคับชาระหนี้ จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการบังคับ
ชาระหนี้จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้ าพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เขียนได้ ศึกษา
ค้ นพบปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น 6 ปัญหา คือ
1. ปั ญหาการนาหนั งสือเวี ยนของกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ.0201.045.1/ว.11
มาใช้ สาหรับมาตรการบังคับทางปกครอง
2. ปัญหาเกี่ยวกับวิธกี ารยึดและอายัดทรัพย์สินตามมาตรการบังคับทางปกครองของ
กระทรวงสาธารณสุข
3. ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องแจ้ งก่อนที่จะมีการใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
4. ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
5. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การก าหนดระยะเวลาในการอุ ท ธรณ์ ก ารใช้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครอง
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6. ปั ญหาเกี่ยวกับการตั้งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดาเนินการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของ
กระทรวงสาธารณสุข

4. แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกับ การใช้ม าตรการบัง คับ ทางปกครอง
ศึ ก ษากรณี ก ารบัง คับ ช าระหนี้ จากบุ ค คลภายนอกหรื อ จากเจ้ า พนัก งานของ
กระทรวงสาธารณสุข
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะของปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครอง ศึกษากรณีการบังคับชาระหนี้จากบุคคลภายนอกหรื อจากเจ้ าพนักงานของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแนะดังต่อไปนี้
1. สมควรที่จ ะมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ในหมวดว่าด้ วยการใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง ดังนี้
มาตรา …“การใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขกับบุ คคลที่
ต้ องตกอยู่ภายใต้ มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ เป็ นไปตามที่ได้ บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติน้ ี”
2. ควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เสียใหม่ ในหมวด
ว่าด้ วยการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
มาตรา … “ทรัพย์สินของผู้ ท่ีต้องชดใช้ เงินที่สามารถใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีการยึด ได้ แก่ สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่าง
และอสังหาริมทรัพย์ การยึดทรัพย์สนิ ของผู้ต้องชดใช้ เงินให้ ยึดได้ แต่เพียงประมาณราคาที่ควร จะ
ขายทอดตลาดได้ พ อช าระหนี้ รวมทั้งค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ การยึดทรัพย์สนิ ให้ ยึดเฉพาะส่วนของผู้ต้องชดใช้ เงิน
ในกรณีท่มี ีบุคคลอื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยและไม่ปรากฏชัดว่าส่วนใดเป็ นของผู้ต้อง
ชดใช้ เงินให้ ยึดทั้งหมด หากว่าทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้ เงินมีราคามากกว่ าจานวนหนี้ ทั้งมิอาจ
แบ่งยึดโดยไม่ทาให้ ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคา และไม่ปรากฏทรั พย์สินอื่นที่จะยึดให้ พอคุ้มจานวน
หนี้ให้ ยึดทรัพย์สนิ นั้นขายทอดตลาด”
มาตรา … “วิธีการยึดทรั พย์สินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ ดาเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1) การยึ ดทรั พ ย์สิน ให้ ด าเนิ น การในระหว่ า งพระอาทิต ย์ข้ ึ นและพระอาทิตย์ ต ก
ในวันทาการปกติ เว้ นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้ รับอนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งยึดทรัพย์สนิ
2) ก่อนยึดทรั พย์สินให้ เจ้ าหน้ าที่แจ้ งการยึดทรั พย์สินโดยส่งคาสั่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ยึด
ทรัพย์สินและประกาศยึดทรัพย์สินต่อผู้ต้องชดใช้ เงิน ถ้ าไม่ปรากฏตัวให้ แสดงต่อบุคคลที่อยู่ใน
สถานที่น้ั น และรี บ แจ้ งการยึ ดทรั พ ย์ สินให้ ผ้ ู ต้อ งชดใช้ เ งิ นทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ยึด
ทรัพย์สนิ เฉพาะที่ระบุในประกาศยึดทรัพย์สินเท่านั้น กรณีทรัพย์สินที่ยึดมีผ้ ูถือกรรมสิทธิ์ร่วมให้
แจ้ งการยึดทรัพย์สนิ ให้ ผ้ ูถือกรรมสิทธิ์ร่วมทราบด้ วย
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3) ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ด าเนิ น การยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ด้ ว ยความสุ ภ าพและระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้
เกิดความเสียหายเกิน กว่ า ที่จ าเป็ น ถ้ า มี ผ้ ู ขัดขวางให้ เ จ้ า หน้ า ที่ช้ ี แจงแต่ โดยดี ก่ อ น ถ้ า ผู้ น้ั น ยัง
ขัดขวางอีก ให้ เจ้ าหน้ าที่ขอความช่วยเหลือจากเจ้ าพนักงานตารวจเพื่อยึดทรัพย์สนิ จนได้
4) ให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเท่าที่จาเป็ นเพื่อค้ นสถานที่ใด ๆ อันเป็ นของผู้ต้องชดใช้
เงิ น หรื อ ที่ผ้ ู ต้ อ งชดใช้ เ งิ น ได้ ค รอบครองอยู่ เช่ น บ้ า นที่อ ยู่ คลั ง สิน ค้ า โรงงาน และร้ า นค้ า
ทั้งมีอานาจที่จะยึดและตรวจสมุด บัญชีหรือแผ่นกระดาษ และกระทาการใด ๆ ตามสมควร หรือ
เพื่ อเปิ ดสถานที่หรื อบ้ านที่อยู่ หรื อโรงเรื อนดังกล่ าวแล้ ว รวมทั้งตู้นิรภัย ตู้หรื อที่เก็บของอื่น ๆ
แล้ วรายงานให้ ผ้ ูมีอานาจสั่งยึดทรัพย์สินทราบ หากเห็นสมควรเจ้ าหน้ าที่อาจขอความร่ วมมือเจ้ า
พนักงานตารวจให้ อยู่ร่วมในการดาเนินการ และอาจแจ้ งความให้ เจ้ าพนักงานตารวจแห่ งท้ องที่
บันทึกไว้ เป็ นหลักฐานด้ วยก็ได้
5) กรณี ทรั พ ย์สิน นั้ น ไม่ อาจยึ ดได้ ตามกฎหมาย เช่ น มีช่ื อบุ ค คลอื่น เป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ในทะเบียน ให้ เจ้ าหน้ าที่รีบรายงานต่อผู้มีอานาจสั่งยึดทรั พย์สิน เพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป เมื่อยึดทรัพย์สินมาแล้ วปรากฏว่า ทรั พย์สินที่ยึดมีช่ ือบุคคลอื่นเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
ทะเบียน ให้ เจ้ าหน้ า ที่รีบ รายงานให้ ผ้ ู มีอานาจสั่งยึดทรั พย์ สิน ทราบ เพื่ อพิ จารณาถอนการยึด
ทรัพย์สนิ โดยเร็วต่อไป
6) การยึดที่ดินหรื อห้ องชุ ดให้ เจ้ าหน้ าที่จัดการเพื่ อให้ ได้ โฉนดหรื อหนังสือสาคัญ
สาหรับที่ดินหรือห้ องชุดหรือสาเนาซึ่งเจ้ าพนักงานรับรอง (ถ้ ามี) เพื่อตรวจสอบแผนที่จาลองตาม
รูปในโฉนดที่ดินหรือหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินหรือห้ องชุด
7) การยึดที่ดินให้ เจ้ าหน้ าที่รังวัดเปรียบเทียบกับแผนที่จาลองตามรูปในโฉนดที่ดิน
หรื อหนังสือสาคัญสาหรั บที่ดินตามข้ อ 6 ว่ าเป็ นที่ดินแปลงเดียวกันหรื อไม่ หากเชื่อว่ าเป็ นที่ดิน
แปลงเดียวกันให้ จดชื่อเจ้ าของที่ดินข้ างเคียงเท่าที่ทราบกากับไว้ ในแผนที่จาลองและแสดงให้ เห็น
สภาพ และทาเลที่ต้งั ของที่ดินที่ยึดและแสดงด้ วยว่าอยู่ใกล้ ไกลจากสถานที่ราชการ ชุมชน ทางบก
หรือทางนา้ ประมาณระยะทางเท่าใด
8) กรณีทรัพย์สินที่ยึดเป็ นของสดของเสียได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่นาออกขายได้ ทนั ทีโดยวิธี
ขายทอดตลาดหรือวิธอี ่นื ที่สมควร
9) กรณีท่ดี ินที่ยึดมีส่งิ ปลูกสร้ างหรือไม้ ล้มลุก หรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผล ได้
คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี เป็ นของผู้อ่นื ปลูกอยู่ ให้ เจ้ าหน้ าที่บันทึกถ้ อยคาของเจ้ าของสิ่งนั้น ๆ
ให้ ป รากฏว่ า มีสิทธิในที่ดิน อยู่ อย่ า งไร เช่ น สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้ นดิน สิทธิตามสัญ ญาเช่ า
ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการยึดทรัพย์สินกสิกร การยึดที่ไร่ นา ซึ่งมีไม้ ล้มลุกหรือธัญชาติ
อันจะเก็บเกี่ยวได้ ตามฤดู กาล จะยึดแต่ ท่ีดินไม่ยึดไม้ ล้มลุ กและธัญชาติ หรื อจะยึดทั้งที่ดินและ
ไม้ ล้มลุกหรือธัญชาติด้วยก็ได้
10) การยึดที่ดินซึ่งมีไม้ ยืนต้ น ให้ เจ้ าหน้ าที่จดชนิดและปริมาณจานวนต้ นไม้ ไว้ ด้วย
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11) การยึ ดเรื อ น โรง ห้ อ งชุ ด หรื อ สิ่งปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่จ ดขนาด
กว้ างยาว และบรรยายสภาพแห่งสิ่งนั้น ๆ เช่น พื้น ฝา ประตู หน้ าต่าง เสา ใช้ ไม้ ชนิดใดหลังคา
อะไร มีก่ชี ้ัน กี่ห้อง เก่าหรือใหม่เพียงใด เลขทะเบียนเท่าไร ถ้ าเป็ นสถานที่ให้ เช่าค่าเช่าเท่าใด
12) การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ ย่อมครอบไปถึงดอกผลแห่ง
ทรัพย์สนิ นั้นด้ วย เว้ นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
13) กรณีทรั พย์สินที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่ผ้ ู ต้อ งชดใช้ เงิน จะต้ อ งเป็ นผู้ เก็บ เกี่ยว
หรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้เก็บเกี่ยวในนามของผู้ต้องชดใช้ เงิน เมื่อเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควรเก็บเกี่ยวเอง
เจ้ าหน้ าที่ต้องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูต้องชดใช้ เงินทราบเสียก่อน จึงเก็บดอกผลนั้นเมื่อถึงกาหนด
14) เมื่อยึดทรัพย์สนิ เสร็จแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ปิดประกาศยึดทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ยึด
โดยเปิ ดเผย
15) ให้ เจ้ าหน้ าที่แสดงให้ เห็นโดยชัดแจ้ งตามวิธที ่เี ห็นสมควรว่าได้ มีการยึดทรัพย์สิน
แล้ ว เช่น
การยึดสิ่งของ ให้ เ จ้ า หน้ าที่ปิ ดหรื อผู ก แผ่ น เลขหมายสิ่งของที่ยึดให้ ตรงตามบั ญ ชี
ทรัพย์สนิ ถ้ าสามารถจะเก็บรวมเข้ าหีบหรือตู้ได้ กใ็ ห้ รวมไว้ แล้ วปิ ดหีบหรือตู้ประทับตราครั่ง หรือ
ทาเครื่องหมายไว้ อกี ชั้นหนึ่ง
การยึ ด ที่ดิ น เรื อ น โรง ห้ อ งชุ ด หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่น ๆ ให้ ปิ ดประกาศ หรื อ ท า
เครื่องหมายไว้
การยึดสัตว์ สัตว์พาหนะ หรื อปศุสัตว์จะใช้ สีทาที่เขาด้ านในหรื อที่ตัวหรื อจะใช้ แผ่ น
เลขหมายผูกคอหรือจะต้ อนเข้ าคอกแล้ วผูกเชือกประทับตราครั่งหรือทาเครื่องหมาย ไว้ ท่ปี ระตู
คอกก็ได้ แล้ วแต่จะเห็นสมควร แต่อย่าให้ เป็ นการขัดข้ องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว์
16) การยึ ด ที่ดิ น ห้ อ งชุ ด หรื อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งอื่น ให้ รี บ แจ้ ง การยึ ด ไปยั ง
เจ้ า พนั ก งานผู้ รั บ จดทะเบี ยนสิทธิและนิ ติก รรมและหรื อ นายทะเบี ยนแห่ งท้ อ งที่ แล้ วแต่ กรณี
การยึดสิ่งปลูกสร้ างซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินของผู้อ่ ืน ให้ รีบแจ้ งเจ้ าพนักงานผู้รั บจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมและหรือนายทะเบียนแห่งท้ องที่ แล้ วแต่กรณี
17) การยึดเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพสาหรับคนอยู่อาศัย สัตว์พาหนะหรือ
ทรัพย์สนิ อื่นที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เครื่องจักร รถยนต์ ให้ แจ้ งการยึดไปยังนายทะเบียน
แห่งทรัพย์สนิ นั้น
18) ให้ เจ้ าหน้ าที่จัดทาบัญชียึดทรั พย์สินและลงลายมือชื่อ พร้ อมวันเดือนปี ไว้ เป็ น
หลักฐาน”
มาตรา … “ทรัพย์สนิ ของผู้ต้องชดใช้ เงินที่สามารถใช้ มาตรการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีอายัดได้ แก่ สังหาริ มทรั พย์อันมีรูปร่ างและ
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิท้งั ปวงอันมีอยู่ในทรัพย์เหล่านั้น และเงินซึ่งบุคคลภายนอกจะต้ องส่ง
มอบหรือโอนหรือชาระให้ แก่ผ้ ูต้องชดใช้ เงิน ในการอายัดเจ้ าหน้ าที่ มีอานาจยึดบรรดาเอกสารทั้ง
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ปวงที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ูต้องชดใช้ เงินในอันที่จะได้ รับส่งมอบหรื อรั บโอนทรั พย์สินหรื อสิทธิหรือได้ รับ
ชาระเงินเช่นว่านั้น”
มาตรา … “วิธีการอายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ ดาเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1) การอายัดทรั พย์สินของผู้ต้องชดใช้ เงินให้ อายัดได้ เพี ยงไม่เกินกว่าที่พอ จะชาระ
หนี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เว้ นแต่ทรั พย์สินที่
อายัดนั้นไม่อาจแบ่งแยกได้
2) ให้ ห น่ ว ยบั ง คั บ ทางปกครองขออนุ มั ติ อ ายั ด ทรั พ ย์ สิน โดยจั ด ท าค าสั่ ง อายั ด
ทรัพย์สนิ ของผู้ต้องชดใช้ เงินและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องไปยังผู้มีอานาจสั่งอายัด
ทรัพย์สนิ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อผู้มีอานาจสั่งอายัดทรัพย์สินลงนาม
ในคาสั่งอายัดทรัพย์สนิ หรือสั่งการเป็ นอย่างอื่นแล้ ว ให้ ส่งเรื่องคืนให้ หน่วยบังคับทางปกครองเพื่อ
ส่ง ค าสั่ง อายั ด ทรั พ ย์ สิน ให้ แ ก่ ผ้ ู ต้ อ งชดใช้ เ งิ น และบุ ค คลซึ่ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ช าระเงิ น หรื อ ส่ ง มอบ
ทรัพย์สนิ นั้น
3) การพิ จ ารณาสั่ ง อายั ด ถ้ า เป็ นสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องขอให้ ช าระเงิ น หรื อ ให้ ส่ ง มอบ
ทรัพย์สนิ ให้ ผ้ ูมีอานาจสั่งอายัดทรัพย์สนิ สั่งอายัดได้ โดยคาสั่งอายัดนั้นต้ องระบุข้อห้ ามดังนี้
ห้ า มผู้ ต้ อ งชดใช้ เ งิ น จ าหน่ า ยสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตั้ ง แต่ เ วลาที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง นั้ น และห้ า ม
บุคคลภายนอกชาระเงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูต้องชดใช้ เงินแต่ให้ ชาระหรือส่งมอบให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ภายในกาหนดเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดไว้ ในคาสั่งอายัด”
3. ควรแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดว่าด้ วย
การใช้ มาตรการบั งคับทางปกครองโดยกาหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้ งก่อนที่จะมีการใช้ มาตรการ
บังคับทางปกครองเป็ นระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนดังนี้
มาตรา … “ก่ อ นใช้ มาตรการบั งคับ ทางปกครองให้ กระทรวงสาธารณสุขมีหนั งสือ
แจ้ งให้ ผ้ ูท่ถี ูกคาสั่งทางปกครองต้ องชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ระยะเวลาตามหนังสือ
แจ้ งเตือนต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้ ลงในหนังสือเตือนนั้น”
4. ควรแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดว่าด้ วย
การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการกาหนดตัวบุคคลหรื อผู้ท่ีมีหน้ าที่ในการรั บอุทธรณ์
ดังต่อไปนี้
มาตรา … “การอุทธรณ์หรือคัดค้ านการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ ย่ ืนต่อผู้ท่อี อกคาสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ”
5. ควรแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดว่าด้ วย
การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง โดยกาหนดระยะเวลาที่จะต้ องยื่นอุทธรณ์ว่าจะต้ องยื่นอุทธรณ์
ภายในระยะเวลาเท่าใด ดังต่อไปนี้
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มาตรา … “การอุทธรณ์หรือคัดค้ านการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ ย่ ืนต่อผู้ท่อี อกคาสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ภายใน 15วันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาสั่งใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง”
6. ควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ในหมวดว่าด้ วยการ
ใช้ มาตรการบังคับทางปกครองเสียใหม่โดยกาหนดการตั้งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดาเนินการใช้ มาตรการบังคับ
ทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุข โดยควรแก้ ไขเพิ่มเติมดังนี้
มาตรา …“ผู้ ดาเนิ นการใช้ มาตรการบั งคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขมี
อานาจในการยึดและอายัดทรัพย์สนิ ของผู้ท่มี ีหน้ าที่ต้องชดใช้ เงินให้ กบั กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดาเนินการใช้ มาตรการบังคับทางปกครองของกระทรวงสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง
จะต้ องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) การสอบคั ดเลื อ กสาหรั บ บุ ค คลทั่ว ไปซึ่ งคุ ณ สมบั ติสาคัญ ของผู้ สมัค รต้ องเป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี และ
2) ต้ องมีประสบการณ์ในงานด้ านกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) ต้ อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเกี่ ย วกั บ การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครอง
เมื่อเข้ าดารงตาแหน่งตามวรรคสองแล้ วจะต้ องเข้ ารับการฝึ กงานในตาแหน่งดังกล่าว
เป็ นเวลา 18 เดือน”
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