บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ประเด็นกำรศึกษำ
กรมชลประทานมีภารกิจหลักด้าเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้า หรือกัก เก็บรักษา ควบคุม ส่ง
ระบาย หรื อ แบ่ ง น้ า เพื่ อ เกษตรกรรมการพลั ง งาน การสาธารณู ป โภค หรื อ อุ ต สาหกรรม
ด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ประกอบ การคมนาคมทางน้า ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนด้าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจ้าปีของกรมชลประทาน
การจัดหาที่ดินเป็นกระบวนงานให้ได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานอัน
เป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญในการตอบสนองภารกิจหลักของกรมชลประทาน หากด้าเนินการจัดหาที่ดิน
ไม่ส้าเร็จลุล่วงก็ไม่สามารถที่จะด้าเนินการก่อสร้าง ส่งน้าบ้ารุงรักษา ด้าเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า และกิจกรรมอื่น ๆของกรมชลประทานได้ แต่การจัดหาที่ดิน
ย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนถึงขนาดพรากเอากรรมสิทธิ์หรือสิ ทธิ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนตกเป็นของรัฐโดยเอกชนไม่จ้าต้องสมัครใจยินยอม การ
จัดหาที่ดินถือเป็นการปฏิบัติราชการทางปกครองอันเป็นการเตรียมการและการด้าเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด้าเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายปกครอง
อันเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ย่อมมีเอกสิทธิ์เหนือเอกชนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะแต่จะต้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภ าพของเอกชนควบคู่อย่ างสมดุล ในการด้าเนินงานจั ดหาที่ดิน มีบางกรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่ มี
อ้านาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้มิต้องฟ้องคดีต่อศาลโดยออกค้าสั่งทางปกครองและใช้
มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล แต่การออกค้าสั่งทางปกครองต้อง
ใช้ฐานอ้านาจตามกฎหมายและดุลยพินิจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเท่าที่จ้าเป็น เพื่อให้
บรรลุผลของค้าสั่งทางปกครอง โดยให้กระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่ง ทางปกครองน้อย
ที่สุด ในเรื่องนียังไม่มีระเบียบเป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองอย่างชัดเจน หน่วยงานราชการต่างตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ้านาจหน้าที่ของตน

2

และปฏิบัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กอปรกับเจ้าหน้าที่อาจยังไม่เข้าใจเพียงพอ ขาดประสบการณ์
ขาดความเชี่ยวชาญ จึงไม่กล้าตัดสินใจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพราะหากเกิดความ
ผิดพลาดเจ้าหน้าที่อาจต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวตามพระราชบัญญัติค วามรับผิดทางละเมิด
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนันจึงต้องท้าการศึกษาและพัฒนาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
๑.๒.๑ เพื่อศึกษากฎหมาย กฎ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับมาตรการบังคับทาง
ปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาของการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ ขันตอน อันเป็นสาระส้าคัญในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๑.๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๒.๕ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และได้ ดุ ล ยภาพระหว่ า งเอกสิ ทธิ์ ข องกรมชลประทานในการด้ า เนิ น การเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชน

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ
คณะผู้ศึกษาท้าการศึกษาเฉพาะมาตรการบังคับทางปกครอง(Enforcement of an Administrative) ในกระบวนงานจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ การชลประทาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ดุ ล ยภาพระหว่ า ง
ประสิทธิภาพในการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ด้าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน
กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชนที่ถูกเขตชลประทาน แต่การที่จะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองจะต้องมีค้าสั่งทางปกครองเสียก่อน หากผู้อยู่ใต้ค้าสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง
นัน จึงใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้ค้าสั่งบรรลุผล กอปรกับค้าสั่งทางปกครองจะต้องมี
กฎหมายรองรับ จึ ง ต้ อ งท้ า การศึ ก ษาวงจรในการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองเริ่ ม ตั งแต่
กฎหมาย กฎ ค้าสั่งทางปกครอง และมาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อท้าการวิเคราะห์ให้ทราบ
ถึงปัญหาข้อกฎหมายซึ่งมาตรการบังคับทางปกครองมีปรากฏอยู่ ในกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจมีความ
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แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะเหล่านันจะต้องมี
มาตรฐานไม่ต่้ากว่ามาตรฐานกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
มาตรา ๓ “วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองตามกฎหมายต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก้ า หนดใน
พระราชบัญญัตินี เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก้าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่้า
กว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี” และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละกรณี กอปรกับกรมชลประทานยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้
มาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง เจ้ า หน้ า ที่ ต่ า งตี ค วามกฎหมายและปฏิ บั ติ แ ตกต่ า งกั น ตาม
สถานการณ์ จึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาเรื่องนีอย่างจริงจัง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการบั งคับทางปกครอง และจัดท้าระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น อั น เป็ น หลั ก ประกั น ได้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์
ขันตอน อั น เป็ น สาระส้ าคั ญ ตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว อี ก ทั งมี ความชั ด เจนซึ่ ง ผู้ อ ยู่ ใ ต้ ค้ า สั่ ง ทาง
ปกครองสามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวหรือไม่ และอาจ
เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆได้ยึดถือปฏิบัติตามต่อไป

๑.๔ ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
การศึกษานีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ใช้วิธีการ แยกแยะ
แจกแจง องค์ความรู้ในชันปฐมภูมิ (Primary ducument) จาก ตัวบทกฎหมาย ค้าพิพากษา
และเอกสารอื่น ๆ ในองค์ความรู้ชันทุติยภูมิ (Secondary ducument) ได้แก่ ผลการวิจัย
หนังสือ บทความ ต้ารา และเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบอื่น รวมทังอินเตอร์เน็ต

๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.๕.๑ ท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ด้าเนินการ
ก่อสร้างได้ตามแผนงานและงบประมาณที่ก้าหนดไว้
๑.๕.๒ เป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย หรือถูกต้องตาม
รูปแบบขันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส้าคัญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
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๑.๕.๓ เอกชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
ได้โดยการอุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครอง อุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าดังกล่าว
๑.๕.๔ เป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้หน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ ถือปฏิบัติตาม
๑.๕.๕ เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดความผาสุกแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ ไม่มีขันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ้าเป็น

บทที่ ๒
สภำพปัญหำและข้อเท็จจริงของเรื่องที่ศึกษำ
การจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน เป็นกระบวนงานได้มาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการ
ชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการเก็บกัก
เก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้า เพื่อเกษตรกรรมการพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือ
อุตสาหกรรม ด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า ความปลอดภัยของเขื่อน
และอาคารประกอบ การคมนาคมทางน้า ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนด้าเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจ้าปีของกรมชลประทาน เกี่ยวข้องกับที่ดินมีหนังสือ
แสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการไม่มีหนังสือแสดง
สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรมชลประทานได้มาโดยวิธีเจรจาตกลงซือขาย การเวนคืน
การรับอุทิศที่ดิน และการขอใช้ ที่ดินจากหน่วยงานราชการซึ่งครองครองดูแลรักษาใช้ประโยชน์
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ที่ดิน นันโดยจ่ายเงิ นค่าทดแทนให้ แก่ร าษฎรซึ่ งครอบครองและท้าประโยชน์ใ นที่ดิ นนั น การ
ด้าเนินงานดังกล่าวมีสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน ดังนี

๒.๑ ปัญหำด้ำนเนื้อหำและรูปแบบ
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน เป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาม
พระราชบั ญญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง “วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี
ค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด้าเนินการใด ๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี
หลักการใช้อ้านาจทางปกครองเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายในการ
กระท้าทางปกครอง จะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ้านาจฝ่ายปกครองจึงจะกระท้าได้แต่มี
บางกรณีมีปัญหาด้านเนือหาของกฎหมายซึ่งยังไม่ชัดเจนหรือมิได้ก้าหนดรูปแบบขันตอนการ
ด้าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการจัดหาที่ดิน
เพื่อการชลประทาน ดังนี
(๑) ที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิ คือ ที่ดินซึ่งมีหนังสือส้าคัญแสดงสิทธิในที่ดิน แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท
(๑.๑) ที่ดินซึ่งมีหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑
“โฉนดที่ดิน”หมายความว่า หนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึง โฉนด
แผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ท้าประโยชน์แล้ว
(๑.๒) ที่ดินซึ่งมีหนังสือแสดงสิทธิครอบครอง ได้แก่ ” หนังสือรับรองการท้าประโยชน์
ใบจอง ใบเหยียบย่้า
ที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิ การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน ด้าเนินการจัดหาที่ดิน
๓ วิธี มีสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงการด้าเนินงาน ดังนี
๑) ปั ญ หำกำรเจรจำตกลงซื้ อ ขำยที่ ดิ น ตามนั ย หนั ง สื อ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๕๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ เรื่องการเวนคืนที่ดิน
ของทางราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ถือเป็นหลักปฏิบัติ ในการที่จ ะ
เวนคืนที่ดินเพื่อการอะไร ให้จัดท้าโครงการที่จะใช้ที่ดินนันให้ถี่ถ้วน และให้ก้าหนดที่ดินที่จะ
เวนคืนอย่างประหยัด เพื่อให้ราษฎรเดือดร้อนน้อยที่สุด และจะต้องเตรียมงบประมาณเกี่ยวกับ
การนันให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะเวนคืน แล้วให้ปรึกษา
ท้าความตกลงกับราษฎรเจ้าของที่ดินที่จะต้องใช้ตามโครงการนันเสียก่อน ถ้าตกลงซือขายกันได้ก็
ไม่จ้าต้องออกพระราชบัญญัติเวนคืน หากตกลงซือขายกันไม่ได้และทางราชการจ้าเป็นต้องใช้ที่ดิน
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นันจึงออกพระราชบัญญัติเวนคืน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๘๕๐/๒๕๐๓ ลง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด วางแนวทางปฏิบัติในการเจรจาตกลงซือขาย
ที่ดินตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงควรจะได้ถือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เช่น คณะกรรมการ และการก้าหนดค่าทดแทนเพื่อใช้เป็นหลักในการ
เจรจากับเจ้าของที่ดิน และปัจจุบันได้มีค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตังคณะกรรมการจัดซือและก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อ
การชลประทาน คณะกรรมการประกอบด้วย นายอ้าเภอท้องที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส้านักงานที่ดินจังหวัด หรือ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส้านักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ที่เกี่ ย วข้อ ง ประธานสภาท้ อ งถิ่น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เป็ น กรรมการ และหั ว หน้ า ฝ่ า ยจั ด หาที่ดิ น กอง
กฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่
(๑) จัดซือและก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตามนัย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน พ.ศ.๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒) ตรวจสอบทรัพย์สินและ
เจรจาท้าความตกลงซือขายกับราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการชลประทาน และ
พิจ ารณาค้ าร้องเรีย นของราษฎรเกี่ ย วกั บการจั ดซื อและก้ า หนดค่ า ทดแทนทรัพ ย์ สิ น เพื่ อ การ
ชลประทาน(๓) ควบคุ ม การจ่ า ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก้ า หนด (๔) แต่ ง ตั ง
คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินทุกชนิด หรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
การเจรจาตกลงซือขายที่ดินเพื่อการชลประทาน มีปัญหา ดังนี
๑.๑) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์สมัคร
ใจตกลงท้ าสัญญาจะซือจะขายที่ดินกั บกรมชลประทานตามราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการ
ก้า หนดไว้ แต่ไ ม่ป ฏิบั ติ ตามสั ญญาจะซือจะขายที่ดิ น คือ ไม่ ยิน ยอมรั บ เงิ นค่ าทดแทนและไม่
ยินยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพย์แก่กรมธานารักษ์ (เพื่อประโยชน์แก่การ
ชลประทาน) กรมชลประทานจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้หรือไม่
๑.๒) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสมัครใจตกลงท้าสัญญา
ซือขายที่ ดิน และจดทะเบี ยนสิ ทธิ แ ละนิ ติ ก รรมขายหรื อแบ่ ง ขายที่ ดิ น พร้ อมทั งได้ จ่า ยเงิ น ค่ า
ทดแทนที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโอนแก่ทางราชการแล้ว แต่ไม่
ปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก ส้ารวจเพื่อ ทราบข้อ เท็ จ จริง เกี่ ย วกั บ ต้ น ไม้ โรงเรือ นหรื อ สิ่ง ปลู ก สร้า ง และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด. ๐๑) ข้อ ๓ “ข้าพเจ้าตกลงรับเงินค่าทดแทนและทราบดีว่าจ้านวนเงินค่า
ทดแทนตามข้อ ๒ เป็นค่าทดแทนค่ารือย้ายอันเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าจะต้องรือย้ายทรัพย์สิน
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ออกไปจากที่ดินภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงินค่าทดแทน” กรมชลประทานจะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองในการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่
๒) ปัญหำกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
๒.๑) กรณีการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม
ในกรณีที่มีความจ้าเปนตองรือถอนสิ่งปลูกสรางขนยายทรัพยสินหรือด้าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
กิจการที่จะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนัน เมื่อไดจายเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามวรรค
สองแล้ว ใหเจาหนาที่ หรือ ผู ซึ่ง ไดรับ มอบหมายจากเจาหนาที่มี หนั ง สือ แจงใหเจาของหรือ ผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายด้าเนินการรือถอนสิ่งปลูกสราง ขนย้ายทรัพยสิน หรือด้าเนินการ
ดังกลาวภายในเวลาที่ก้าหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือแจง ถาเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมด้าเนินการภายในเวลาที่ก้าหนด ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งได
รับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอ้านาจด้าเนินการเชนวานันไดเอง โดยใหเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ยนั น เป็ น ผู้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย กรณีนี หากเจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินไม่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองบังคับเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายนันได้หรือไม่
๒.๒) กรณีตราพระราชบัญญั ติเวนคื นและมี ผลใช้บั งคับแล้ ว ในการจะจายหรือ
วางเงินคาทดแทนซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่อาจรือถอนออกไปได ใหเจาหนาที่หรือผู ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินค่าทดแทนให้สามในสี่ก่อน และแจงให้เจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายรือถอนอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกไปภายในเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจง ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมรือถอนออกไปภายในก้าหนดเวลาดัง
กลาว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอ้านาจเขารือถอนไดโดยหักคาใชจาย
เพื่อการนีออกจากเงินคาทดแทนที่ควรจะไดรับ แลวจึงจายหรือวางเงินคาทดแทนสวนที่เหลือให้
กรณีนียังคงมีปัญหาในข้อเท็จจริงว่าหากเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่ายในการรือถอนทรัพย์สินจากเงินค่า
ทดแทนส่วนที่ยังมิได้จ่ายจ้านวนหนึ่งในสี่ ส่วนโดยที่เงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่ อค่าใช้จ่ายในการที่
เจ้าหน้าที่ได้ท้าการรือถอนเองนัน เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองให้เจ้าของทรัพย์สินชดใช้เงินค่าใช้จ่ายได้เต็มจ้านวนค่ารือถอนได้หรือไม่
๒.๓) กรณีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ท้าสัญญาซือขายที่ดินกับเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีข้อก้าหนดในสัญญาหากผลการรังวัดที่ดินมีเนือที่น้อย
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กว่าหรือมากกว่าเนือที่ดินที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่า
ทดแทนที่ดินเพิ่มหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินมีหน้าที่คืนเงินค่า
ทดแทนอัตราเดียวกับค่าทดแทนที่ดินซึ่งได้จ่ายเงินไปแล้วนัน อาจมีปัญหากรณีเรียกคืนเงินตาม
สัญญาดังกล่าวหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้หรือไม่
๓.) ปัญหำข้อกฎหมำย พระราชบัญญั ติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ อาจมีปัญหาข้อกฎหมายว่าฝ่ายปกครองจ้าเป็นต้องใช้สิทธิฟ้อง
คดีพ าทต่อ ศาลปกครองเพื่ อให้ บัง คับ ต่อ เอกชนหรื อไม่ และมาตรา ๗๒ (๕) วางหลัก ให้ ศาล
ปกครองมีอ้านาจก้าหนดค้าบังคับสั่งให้บุคคลกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีแนวค้าพิพากษาศาลปกครองมีค้าสั่งหรือค้าพิพากษาบังคับให้
เอกชนกระท้าตามค้าบังคับนัน อันอาจไม่สอดคล้องหลักกฎหมายมหาชน
๔. กำรรับอุทิศที่ดิน ไม่มีปัญหาในการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์เพราะ
เป็นความสมัครใจของเจ้าของทีด่ ินในการอุทิศที่ดินให้แก่กรมชลประทาน
(๒) ที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ (ไม่มีเอกสารสิทธิ) การจัดหาที่ดินโดยจ่ายเงินค่าทดแทน
ตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิอยู่ในเขตสวนหวง
ห้ามของทางราชการซึ่งถูกเขตโครงการก่อสร้างชลประทาน กรณีราษฎรไม่ยินยอมรับเงินค่า
ทดแทนหรื อ รั บ เงิ น ค่ า ทดแทนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ไ ม่ ยิ น ยอมออกไปจากที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว กรม
ชลประทานจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดินนันได้หรือไม่

๒.๒ ปัญหำด้ำนบุคลำกร
เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นกฎหมาย
ปกครองอันเป็นสาขาของกฎหมายมหาชน มีปรัชญา แนวคิด และนิติวิธี แตกต่างกับกฎหมาย
เอกชน พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายซึ่งก้าหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง อาจเป็นเรื่องใหม่ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การจัดหาที่ดินถือเป็นการปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง รั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ย่ อ มมี เ อกสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายเหนื อ กว่ า เอกชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานอันมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่จะต้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของเอกชนควบคู่อย่างสมดุล เครื่องมือที่ส้าคัญของฝ่ายปกครอง คือนิติกรรมทางปกครอง
ได้ แ ก่ กฎ ค้ า สั่ ง และมาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง เจ้ า หน้ า ที่ จั ด หาที่ ดิ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
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บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๐ พระราชบัญ ญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติจัดตังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายก้าหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
การใช้อ้านาจตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม
ปรัชญา แนวความคิด และนิติวิธีทางกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง มาตรา ๕๖ วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วาง
หลักให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ้าเป็น เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของค้าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
กอปรกับเจ้าหน้าทีย่ ังไม่มีการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง

๒.๓ ปัญหำด้ำนกำรใช้ดุลพินิจ1
โดยหลักทั่วไปการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีการให้อ้านาจไว้ให้อย่างชัดเจน แต่
การใช้ ก ฎหมายปกครองนั น รัฐ หรื อ ฝ่ า ยปกครองมี อ้ า นาจเหนื อ อ้ า นาจกว่ า เอกชนหรื อ ผู้ ถู ก
ปกครอง ดังนันการใช้อ้านาจจะต้องมีกฎหมายให้อ้า นาจโดยชัดเจน การที่กฎหมายให้ใช้ดุลพินิจ
ถือเป็นสิ่งอันตรายแก่ฝ่ายปกครองที่จะหลงในอ้านาจ ดังนันจึงต้องมีการถ่วงดุลการใช้อ้านาจของ
ฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ค้าสั่ง หรือฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง เป็นต้น
ดุลพินิจ ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง อ้า นาจตัดสินใจ
อย่างอิสระที่จะเลือกกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก้าหนดจาก
ความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอ้านาจดุลพินิจเป็นอ้านาจที่กฎหมายก้าหนดให้ผู้ใช้อ้านาจ
สามารถเลือกตัดสินใจกระท้าการอย่างใดหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างอิสระ ดังนันดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองก็คืออ้านาจที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจที่จะกระท้าการ
ได้หลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย

๑

เฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์, ดุลพินิจในกำรออกคำสั่งทำงปกครอง,www.stabundamrong.go.th หน้า ๖-๑๐.
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เหตุ ที่ก ฎหมายจะต้ อ งก้ า หนดให้ ฝ่ า ยปกครองมี อ้ า นาจดุ ล พิ นิ จ เนื่ อ งจากเป็ น
ข้อจ้า กัดของฝ่ายนิติ บัญญัติ ที่ไม่ อาจจะตรากฎหมายให้มี เนือหาสาระครอบคลุมข้อ เท็จ จริง ที่
เกิดขึนได้ในทุกเรื่องทุกกรณี จึงต้องบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอ้านาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมายจึงเป็นการน้ากฎหมายมา
ใช้บังคับแก่ข้ อเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซึ่ง เป็นการปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึนแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่ผู้ใช้กฎหมายต้องพิจารณาว่า ข้อเท็จจริงนันเป็น
เรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องนันว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนันหรือไม่ และถ้า
ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนันแล้วมีผลอย่างไร เมื่อใดฝ่ายปกครองจึงมีอ้านาจดุลพินิจ ฝ่าย
ปกครองจะมีอ้านาจดุลพินิจก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ้านาจฝ่ายปกครองเลือกได้หลายทางในการ
ตัดสินใจที่จะกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินใจ
เลือกกระท้าการไปทางหนึ่งทางใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้วถือว่าเป็นการกระท้าที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นการใช้อ้านาจดุลพินิ จโดยชอบ กรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ฝ่ ายปกครองต้อ ง
กระท้ า การใดเพี ย งทางเดี ย ว โดยไม่ ใ ห้ ฝ่ า ยปกครองมี ท างเลื อ กฝ่ า ยปกครองมี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติการตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ กรณีนี ถือว่าฝ่ายปกครองไม่มีอ้านาจดุลพินิจ จึงอาจกล่าวได้
ว่าอ้านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองเกิดขึนต่อเมื่อกฎหมายให้อ้านาจดุลพินิจฝ่ายปกครองไว้นั่นเอง
ความอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท้าให้เข้าใจผิดว่าฝ่ายปกครองสามารถใช้
อ้ า นาจดุ ล พิ นิ จ อย่ า งไรก็ ไ ด้ โ ดยไม่ มี ข อบเขต ซึ่ ง ความจริ ง หาเป็ น เช่ น นั นไม่ การที่ ก ฎหมาย
ก้าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ้านาจเลือกตัดสินใจได้หลายทางเพื่อต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะผู้ใช้
กฎหมาย สามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรม
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนันการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องอยู่บนพืนฐานของ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น
กรอบหรือหลักทั่วไปในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ดังปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก้าหนดให้ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย
และเหตุผลนันอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
และ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ส่วนความอิสระในที่นีหมายถึง ความอิสระ
ในการตัดสินใจของฝ่ายปกครองโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ต้อ งมีความเป็นกลาง มีความ
โปร่งใส และมีความเป็นธรรม ความอิสระในการใช้ดุลพินิจมิได้หมายความว่าฝ่ายปกครองมีอ้านาจ
ตัดสินใจอย่างใดๆ ก็ได้ตามอ้าเภอใจ การที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าการหรือไม่
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กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ้าเภอใจไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจแต่เป็ นการกระท้าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้อ้านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะ
เลือกกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่ง
กฎหมาย การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เริ่มจากการพิจารณาค้าร้องหรือค้าขอว่าได้ยื่ น
ถูกต้องตามแบบ ขันตอน และระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ก่อนมีค้าสั่งรับหรือไม่รับค้าร้อง
หรือค้าขอ เมื่อได้รับค้าร้องไว้พิจารณาแล้วต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อ้านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก้า หนด
ค้า นึง ถึ งสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลขณะเดี ยวกัน จะต้ อ งสงวนและรัก ษาไว้ ซึ่ง ประโยชน์ข อง
ส่วนรวมด้วย นอกจากนี การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบภายในของฝ่าย
ปกครองที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุมีผลและไม่ขัดกับหลักกฎหมาย ส่วน
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แต่ละกรณี รวมถึงการใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามสัดส่วนของการกระท้า
(Principle of Proportionality) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายพืนฐานที่ก้าหนดความสัมพันธ์ของผู้ใช้
อ้านาจปกครองกับผู้อยู่ใต้อ้านาจปกครองให้เกิดความสมดุลสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแก่กรณี
ได้แก่ หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) คือการใช้อ้านาจให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ตามกฎหมาย หลัก ความจ้าเป็น (Principle of Necessity) ต้อ งออกค้าสั่ งทาง
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดหรือท้าให้รัฐเสียหายน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense) หากผลของค้าสั่งทางปกครองเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อยมาก
เมื่อเทียบกับความเสียหายที่ประชาชนได้รับ
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง เป็นการใช้อ้านาจของฝ่ายปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระท้าการใดหรือไม่กระท้าการใดเพื่อ
ปรั บ ใช้ ก ฎหมายให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามยุ ค ตามสมั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้ อ้านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม และมีเหตุผลในการใช้อ้านาจดุลพินิจที่
เหมาะสมตรวจสอบได้ ซึ่งต่างกับการใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจเพราะการใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจ
ไม่ใช่เป็นการใช้อ้านาจดุลพินิจแต่เป็นการใช้อ้านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากฝ่ายปกครองใช้
อ้ า นาจตามอ้ าเภอใจหรือ ใช้ อ้ านาจดุ ล พิ นิ จ ไปโดยไม่ ช อบก็ อ าจถู ก ตรวจสอบความชอบด้ ว ย
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กฎหมายโดยผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยจากผลการกระท้านันได้
อ้านาจที่ส้าคัญของฝ่ายปกครอง คือ อ้านาจผูกพัน (Mandatory Power) เป็น
กรณีที่กฎหมายก้าหนดองค์ประกอบทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจนเมื่อข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ้านาจจะต้องด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้
ส่วนอ้านาจดุลพินิจ(Discretionary Power) เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจก้าหนดองค์ประกอบ
ทางกฎหมายได้อย่างชัดเจนคอบคลุมได้ทังหมดจึงได้ก้าหนดองค์ประกอบทางกฎหมายไว้อย่าง
กว้ า งๆแล้ ว ให้ ฝ่ ายปกครองใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามความมุ่ ง หมายหรื อ ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย การใช้อ้านาจดุลยพินิจเป็นไปตามหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม จะต้องอยู่ใน
กรอบของกฎหมายไม่อาจใช้อ้านาจได้ตามอ้าเภอใจ จะต้องใช้อ้านาจดุลพินิจตามที่กฎหมายให้
อ้านาจไว้เท่านัน อาจมีความเบี่ยงเบนของการใช้อ้านาจดุลยพินิจซึ่งมีปัจจัยมาจากภูมิหลัง ความ
เชื่อ ทัศนคติ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมของผู้ใช้อ้านาจดุลยพินิจนัน ดังนันดุลยพินิจ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ทังนีมาตรา ๕๖ วรรคสอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ วางหลักให้ ใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพี ย งเท่ า ที่ จ้ า เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องค้ า สั่ ง ทางปกครอง
โดย
กระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด เพื่อให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล
จึงเป็นปัญหาความถูกต้อง เหมาะสม ของการใช้ดุลพินิจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล ทังนีเพื่อดุลยภาพระหว่างประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของ
ทางราชการกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนอย่างสมดุล

บทที่ ๓
หลักกำร ทฤษฎี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
การจั ด หาที่ ดิ น เพื่อ การชลประทาน เป็ น กระบวนงานให้ ไ ด้ มาซึ่ ง ที่ ดิ นเพื่ อ การ
ก่อสร้างโครงการชลประทาน โดยวิธีเจรจาตกลงซือขายที่ดิน การเวนคืน การรับอุทิศที่ดิน และ
การขอใช้ที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการจากหน่วยงานราชการที่ครอบครองดูแลที่ดิน นันตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การด้าเนินงานดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบกับสิทธิในที่ดินของเอกชนถึงขนาด
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พรากเอากรรมสิทธิ์ห รือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนตกเป็ นของรัฐ อาจส่งผล
กระทบกับเอกชนด้านวิถีชีวิต ความมั่งคงแห่งสิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองที่ดิน
ตลอดจนกระบวนการฟื้ น ฟู อ าชี พ ให้ ก ลั บ สู่ ฐ านะเดิ ม ดั ง นั นค่ า ทดแทนที่ เ ป็ น ธรรมถื อ เป็ น
หลักประกันที่ส้าคัญของเอกชนในการต้องสูญเสียที่ดินให้แก่รัฐ ค่าทดแทนเพียงใดจึ งจะถือว่าเป็น
ธรรม มุมมองเกี่ยวกับค่าทดแทนของเอกชนซึ่งถูกเขตชลประทาน อาจมองว่าตนจ้าต้องรับภาระ
สูญเสียที่ดินอันเป็นทรัพย์สินถาวร นับวันจะยิ่งทวีมูลค่าเพิ่มสูงขึนเรื่อย ๆ แต่กลับมิได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการก่อสร้างโครงการชลประทานจึงไม่จ้าต้องรับภาระเสียสละเป็ นพิเศษ ดังนันค่า
ทดแทนที่เป็นธรรมรัฐจะต้องค้านึงความได้สัดส่วนระหว่างความเสียหายของเจ้าของที่ดินที่ถูกเขต
ชลประทานกับผู้ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงในเขตชลประทาน ดังที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ “ทังนีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถูกเวนคืนและ
สังคม”
การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ การชลประทาน เป็ น การใช้ อ้ า นาจตามกฎหมายปกครอง
เจ้าหน้าที่จึงมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการด้าเนินงานอันมีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงมีอ้านาจตามกฎหมายในการออกค้าสั่งทางปกครองและใช้
มาตรการบังคับทางปกครองเพี่อให้ค้าสั่งทางปกครองนันบรรลุผลโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ดังนัน
จึง ต้ อ งท้ าการศึ ก ษา หลั ก การทฤษฎี และกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ งกั บการใช้ มาตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครองในการจัดหาที่ดิน ดังต่อไปนี

๓.๑ หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
หลักนิติรัฐ๒ เป็นค้าที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่า “Rechtsstaat” ค้าว่า “Rechtsstaat”
ประกอบขึนจากค้าสองค้า คือ ค้าว่า Recht ที่แปลว่า กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันค้าๆนีสามารถ
แปลว่า “สิทธิ” ได้ด้วย) และค้าว่า Staat ที่แปลว่า รัฐ แต่ค้าสองค้านีเมื่อมารวมกันแล้วได้
กลายเป็นค้าศัพท์ทางนิติศาสตร์ในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งยากจะหาค้าในภาษาต่างประเทศที่
แปลแล้วให้ความหมายได้ตรงกับค้าในภาษาเดิม หลักนิติรัฐมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ดังนี
๒

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม”, บทความ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๓) : ๑-๔

๑) องค์ประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐพิจารณาในทางรูปแบบหลักนิติรัฐประกอบ
ไปด้วยหลักการย่อยๆ หลายประการ ที่ส้าคัญได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ้านาจ หลักความชอบด้วย
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กฎหมายของการกระท้าขององค์ก รของรัฐ หลัก การประกันสิทธิในกระบวนการพิ จารณาคดี
ตลอดจนหลั ก การประกั น สิ ท ธิ ข องปั จ เจกบุ ค คลในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมหลั ก การ
แบ่งแยกอ้านาจเรียกร้องมิให้อ้านาจของรัฐรวมศูนย์อยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ให้มีการแบ่งแยก
การใช้อ้านาจหรือกระจายการใช้อ้านาจของรัฐให้องค์กรต่างองค์กรกันเป็นผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการดุล
และคานอ้านาจกัน
๒) องค์ประกอบในทางเนือหาของนิติรัฐ ล้าพังแต่การเรียกร้องให้องค์กรของรัฐ ต้องผูกพัน
ต่อกฎหมายในการกระท้าการต่างๆนันยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลได้ หากกฎหมายที่ได้รับการตราขึนนันไม่สอดคล้องกับความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยเหตุนี
หลักนิติรัฐจึงเรียกร้องต่อไปอีกว่าในการตรากฎหมายขึนใช้บังคับกับราษฎรนัน กฎหมายที่ได้รับ
การตราขึนจะต้องมีความชัดเจนและแน่นอนเพียงพอที่ราษฎรจะเข้าใจได้ ยิ่งไปกว่านันระบบ
กฎหมายจะต้องคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย

การตรากฎหมาย

ย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคล ทังๆที่จะต้องคุ้มครองความไว้เนือเชื่อใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย
โดยหลักแล้วไม่อาจกระท้าได้
หลักนิติธรรม๓ (The Rule of Law)
๑) พัฒนาการของหลักนิติธรรม ค้าว่าหลักนิติธรรมนันวงการกฎหมายไทยแปลมา
จากค้าว่า The Rule of Law ซึ่งเป็นหลักการพืนฐานในระบบกฎหมายอังกฤษ ในประเทศอังกฤษ
ความคิดที่ว่ามนุษย์ไม่ควรต้องถูกปกครองโดยมนุษย์ แต่ควรจะต้องถูกปกครองโดยกฎหมายนัน
ปรากฏขึนอย่างชัดเจนเป็นครังแรกในศตวรรษที่ ๑๗ ในหนังสือชื่อ “The Common Wealth of
Oceana” อันเป็นผลงานของ James Harrington ซึ่งเป็นผู้ที่นิยมระบอบสาธารณรัฐอย่างแน่วแน่
อย่างไรก็ตาม แม้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี ค้าว่า rule of law ก็เหมือนกับค้าว่า Rechtsstaat ที่
ยากจะหาค้าจ้ากัดความหรือนิยามซึ่งยอมรับกันเป็นยุติได้ การท้าความเข้าใจความหมายของ rule
of law จึงควรต้องท้าความเข้าใจจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ
อังกฤษซึ่งให้ก้าเนิดแนวความคิดนี แนวความคิดว่าด้วย rule of law หรือนิติธรรมอาจสืบสาว
ย้อนกลับไปได้ถึงยุคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนกลับไปถึง ค.ศ. ๑๒๑๕ ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้า
จอนห์น (King John) กษัตริย์อังกฤษในเวลานันได้ลงนามในเอกสารส้าคัญที่ชื่อว่า Magna Carta
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๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔-๑๐.

เอกสารฉบับนีเป็นพันธสัญญาที่กษัตริย์อังกฤษให้ไว้แก่บรรดาขุนนางของพระองค์ในการที่จะจ้ากัด
อ้านาจของพระองค์ลง อาจกล่าวได้ว่า Magna Carta เป็นก้าวส้าคัญในประวัติศาสตร์การเมือง
การปกครองของมนุษย์ที่จะน้าไปสู่การปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ในเวลาต่อมา เนื่องจาก
เอกสารฉบับนีเป็นเอกสารทางกฎหมายฉบับแรกที่ท้าให้หลักการปกครองโดยกฎหมายได้รับการ
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการประกันสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นไปอย่างชัดแจ้ง อย่างไร
ก็ตามไม่พึงเข้าใจว่าเมื่อมีการลงนามใน Magna Carta แล้วกษัตริย์เป็นอันถูกจ้ากัดอ้านาจลงจนไม่
มีอ้านาจ ในเวลานันอ้านาจยังคงอยู่ที่กษัตริย์ กฎเกณฑ์ที่จ้ากัดอ้านาจกษัตริย์ลงในเวลานันก็มีแต่
Magna Carta และหลักกฎหมาย Common Law อันเป็นกฎหมายประเพณีที่รับสืบทอดและ
พัฒนามาโดยศาลเท่านันแม้ว่าในเวลาต่อมาจะได้มีการตังรัฐสภาขึนเมื่อ ค.ศ. ๑๒๖๕ แต่อ้านาจใน
การปกครองบ้านเมือง (Prerogatives) ก็ยังคงอยู่ในมือของกษัตริย์อย่างเดิม จะถูกจ้ากัดลงบ้างก็
เพียงเล็กน้อย อ้านาจของกษัตริย์อังกฤษพัฒนาขึนถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์ Tudor อันเป็น
ช่วงเวลาที่บทบาทของรัฐสภาถดถอยลง อาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลานันกษัตริย์อังกฤษมีอ้านาจมาก
และเข้าใจวิธีการในการรักษาอ้านาจของตนและจ้ากัดอ้านาจของรัฐสภา อีกทังยังรู้จักที่ที่จะใช้
รัฐสภาเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนด้วย อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมารัฐสภาได้พัฒนา
ต่อไปกลายเป็นสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนของกลุ่มคนต่างๆ และเริ่มมีบทบาทมากขึนจนกลายเป็น
คู่ปรับส้าคัญของกษัตริย์ใน ค.ศ. ๑๖๒๘ ในยุคสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่หนึ่ง (King Charles I ค.ศ.
๑๖๐๐ ถึง ๑๖๔๙) รัฐสภาได้ตรา Petition of Rights ขึนเพื่อปกป้องคุ้มครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยประกาศว่าผู้ปกครอง รัฐบาล ตลอดจนศาลต้องเคารพใน
สิทธิดังกล่าว ภายหลังจากได้มีการตรา Petition of Rights ได้สิบสองปี ได้เกิดสงครามกลางเมือง
ขึนในอังกฤษ ตามมาด้วยการประหารชีวิตพระเจ้าชาร์ลที่ ๑ Petition of Rights ไม่ได้เป็นเพียง
เอกสารที่กล่าวถึงความยินยอมในการเสียภาษีเท่านัน แต่ยังเพิ่มอ้านาจให้แก่รัฐสภาเป็นอย่างมาก
ในเวลาต่อมาเอกสารฉบับนีได้ถูกเพิ่ มเติมโดยเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ชื่อว่า Habeas Corpus Act
(ค.ศ. ๑๖๗๙) เอกสารฉบับหลังนีนับเป็นจุดเริ่มต้นของการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการ
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ยุติธรรม เนือหาหลักของเอกสารฉบับนี คือ การให้สิทธิแก่บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุม กล่าวคือ ใน
กรณีที่บุคคลใดถูกจับกุม บุคคลนันย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องปกป้องตนเองต่อศาลโดยค้าฟ้องที่
เรียกว่า writ of habeas corpus ทันทีรัฐสภาสามารถที่จะสถาปนาและขยายอ้านาจของตน
ออกไปอย่างมั่นคงตามล้าดับ การขยายอ้านาจของรัฐสภามีผลท้าให้กษัตริย์ค่อยๆถูกจ้ากัดอ้านาจ
ลง และในที่สุดกษัตริย์เริ่มรู้สึกว่ารัฐสภามีอ้านาจมากเกินไปและเริ่มเป็นอันตรายต่อพระองค์เสีย
แล้ว การแข่งกันเพื่อครองอ้านาจที่เหนือกว่าระหว่างรัฐสภากับกษัตริย์เป็นไปอย่างเข้มข้น และก็
เกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึนในระหว่าง ค.ศ.๑๖๔๒ ถึง ๑๖๔๙ หลังจากสงครามกลางเมือง
ดังกล่าว การต่อสู้ก็คงด้าเนินต่อไปอีก จนกระทั่งในที่สุดรัฐสภาก็ก้าชัยชนะได้ในการปฏิวัติอัน
รุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ระหว่าง ค.ศ.๑๖๘๘ ถึง ๑๖๘๙ ผลของการปฏิวัติดังกล่าวน้ามา
ซึ่งเอกสารส้าคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ Bill of Rights และท้าให้รัฐสภาอังกฤษกลายเป็นรัฐาธิปัตย์คู่กัน
กับกษัตริย์
ในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐสภาเข้มแข็งมากแล้วนัน คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดย
ขึนอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร และในเวลาต่อมาก็ค่อยสลัดตนเองพ้นจากอิทธิพลของราชวงศ์ เมื่อ
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๐ อาจกล่าวได้ว่าอังกฤษได้พัฒนาตนไปสู่ความเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยที่
ยอมรับสิทธิเลือกตังของราษฎร สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษพัฒนาไปในทิศทางของการมีพรรค
การเมืองใหญ่สองพรรคผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศ โดยฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีเริ่มมีอ้านาจมากขึนและยังคงความเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี
๒) เนือหาของหลักนิติธรรมนักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่มี บทบาทมากที่สุดคน
หนึ่งในการช่วยพัฒนาหลักนิติธรรม ก็คือ A.V. Dicey (ค.ศ.๑๘๓๕ ถึง ๑๙๒๒) ต้าราของเขาที่ชื่อ
ว่า Introduction to the Study of the Law of the Constitution (พิมพ์ครังแรก ค.ศ.๑๘๘๕)
ได้กลายเป็นต้ารามาตรฐานและเป็นต้าราที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงเมื่อ
จะต้องอธิบายความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นว่า หลักนิติธรรมจะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ความมีอ้านาจสูงสุดของรัฐสภาและหลักนิติธรรมนันย่อมมีเนือหาสาระที่ส้าคัญ คือ บุคคลทุกคน
ย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย บุคคลไม่ว่าจะในชนชันใดย่อมต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายปกติ
ธรรมดาของแผ่นดิน (the ordinary law of the land) ซึ่งบรรดาศาลธรรมดาทังหลาย (ordi-
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nary courts) จะเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งกฎหมายดังกล่าวหลักนิติธรรมในความหมายนีย่อมปฏิเสธ
ความคิดทังหลายทังปวงที่จะยกเว้นมิให้บรรดาเจ้าหน้าที่ทังหลายต้องเคารพต่อกฎหมาย บุคคล
ทังหลายย่อมไม่ต้องถูกลงโทษหากไม่ได้กระท้าการอันผิดกฎหมาย และไม่มีผู้ใดทังสินแม้แต่
กษัตริย์ที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้
กล่าวโดยสรุป หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีหลักการเดียวกัน คือ การกระท้าของรัฐหรือ
องค์กรของรัฐจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึนโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติ องค์กรของรัฐจะมี
อ้า นาจสั่ งการให้พ ลเมื องกระท้ าการหรือ ละเว้น ไม่ ก ระท้า การอย่ างหนึ่ ง อย่ างใดได้ก็ ต่อ เมื่ อ มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ้านาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อ้านาจนันภายในกรอบที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่าต้องการจ้ากัดอ้านาจของผู้ปกครองมิให้ใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจและ
มีระบบตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าของผู้ปกครองให้อยู่ในความเหมาะสมพอดี

๓.๒ กฎหมำยมหำชน
๓.๒.๑ ควำมหมำยของกฎหมำยมหำชน
ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวอธิบายถึงกฎหมายมหาชนไว้ว่า “กฎหมำยมหำชนนั้น อำจ
ให้บทวิเครำะห์ศัพท์ ดังนี้ คือ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมำยอันเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรที่ประเทศ
แสดงตัวเป็นผู้บังคับปกครองในพระรำชอำณำจักร โดยรักษำควำมสงบเรียบร้อย ระเบียบ กำร
จัดเก็บภำษีอำกร และกำรที่ประเทศแสดงตัวนอกพระรำชอำณำจักรเป็นผู้ทำกำรเกี่ยวพันกับ
ประเทศ”๔ จากความหมายดังกล่าวพอจะจ้าแนกกฎหมายมหาชนออกเป็นสองลักษณะ คือ
๑) กฎหมายมหาชนภายใน จากการที่รัฐมีอ้านาจปกครองในพระราชอาณาจักร โดย
รั ก ษาความสงบเรีย บร้อ ย ระเบี ย บ การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร ซึ่ ง หมายถึ ง กฎหมายรั ฐธรรมนู ญ
กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง
๒) กฎมายมหาชนภายนอก จาการที่รัฐแสดงตัวนอกพระราชอาณาจักรเป็นผู้กระท้าการ
เกี่ยวพันกับประเทศอื่นอันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ในที่นีหมายถึงกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง
ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง ได้อธิบายความหมายกฎหมายมหาชนว่า “กฎหมำยมหำชน (Droit
Public) คือ กฎหมำยที่กล่ำวกำหนดถึงกฎเกณฑ์ทำงกฎหมำยทั้งหลำยเกี่ยวกับ “สถำนะและ
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อำนำจ”ของรัฐ และผู้ ป กครอง รวมทั้ ง เป็ นกฎเกณฑ์ท ำงกฎหมำยที่ ก ำหนดควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงรัฐและผู้ปกครองกับพลเมืองผู้อยู่ใต้ปกครองในฐำนะที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทำง
ปกครองเหนือพลเมืองซึ่งอยู่ในฐำนะเป็นเอกชน”๕ จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปให้เห็นว่า
กฎหมายมหาชนหมายถึง
๑) กฎหมายที่ก้าหนดถึงสถานะและอ้านาจของรัฐและผู้ปกครอง
๒) กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ก้าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมืองซึ่ง
เป็นเอกชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ
๓) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมือง จะมีลักษณะที่รัฐและผู้ปกครองมี
เอกสิทธิ์ทางปกครองเหนือพลเมืองซึ่งเป็นเอกชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ
เหตุที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทางปกครองเหนือพลเมืองก็เพราะรัฐเป็นผู้ทรงอ้านาจ
มหาชน ซึ่งอ้านาจมหาชนก็คืออ้านาจรัฐ เหตุที่รัฐเป็นผู้ทรงอ้านาจมหาชนก็เพราะรัฐมีภารกิจใน
๔

หลวงประดิษฐมนูธรรม(ดร.ปรีดี พนมยงค์), คำอธิบำยกฎหมำยปกครอง, สำนักงำนทนำยควำมพิมลธรรม, (ม.ป.ท., ๒๕๑๓,), หน้า

๕.
๕

ภูริชญา วัฒนรุ่ง, เอกสำรประกอบคำบรรยำยปรัชญำและกฎหมำยมหำชน, ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราค้าแหง, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), หน้า๕.

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รวมทังการจัดท้า
บริการสาธารณะ
๓.๒.๒ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยมหำชนกับกฎหมำยเอกชน๖
๑) ความแตกต่างขององค์กรที่เข้าไปมีนิติสัมพันธ์หรือคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(distinction organique)
กฎหมายมหาชน เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐกั บ เอกชน หรื อ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายเอกชน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน
๒) ความแตกต่างด้านเนือหา (distinction materielle) และความมุ่งหมาย(BUT) หรือ
วัตถุประสงค์
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กฎหมายมหาชน เป็นกฎเกณฑ์ทังหลายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์(interet general)

ของประชาคม มี ค วามมุ่ ง หมายเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของคนทั่ ว ไปหรื อ

สาธารณประโยชน์
กฎหมายเอกชน เป็นกฎเกณฑ์ทังหลายที่เกี่ยวข้องกับเอกชน โดยมุ่งไปยังประโยชน์ของ
แต่ละคนหรือเฉพาะบุคคล (interet prive)
๓) ความแตกต่างด้านรูปแบบของนิติสัมพันธ์ (distinction formelle)
กฎหมายมหาชน มีลักษณะเป็นวิธีบังคับและหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ใช้อ้านาจปกครองสามารถ
ก้าหนดหน้าที่ทางกฎหมายกับเอกชนโดยที่มิจ้าต้องได้รับความยินยอม ในรูปของ กฎ ค้าสั่งทาง
ปกครอง เนื่องจากภารกิจของรัฐด้าเนินการอันมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะอั นอยู่
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ดังนันรัฐย่อมมีเอกสิทธิ์เหนือเอกชนเพื่อให้การด้าเนินการตาม
ภารกิจมีประสิทธิภาพ
กฎหมายเอกชน มีห ลัก กฎหมายที่ ตังอยู่ บนพื นฐานของความเสมอภาคเท่ าเทีย มกั น
เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน
๔) ความแตกต่างด้านนิติวิธี (Distinction de methode juridique )
นิ ติ วิ ธี ท างกฎหมายมหาชน หมายถึ ง วิ ธี คิ ด หรื อ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบใน
แนวทางตามแบบของกฎหมายมหาชน เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆในทางกฎหมายมหาชน
จะมีแนวทางของการคิดที่จะไม่น้ากฎหมายเอกชนมาใช้กับปัญหาที่เกิดขึนตามกฎหมายมหาชน
๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๑๑.

นิติ วิ ธี ทางกฎหมายเอกชน หมายถึ ง วิ ธี คิ ดวิ เคราะห์ อย่ า งเป็ น ระบบในแนวทางของ
กฎหมายเอกชนซึ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกด้วยกัน เช่น กฎหมายที่
ยอมรั บ และก้ าหนดสิ ทธิ ทางแพ่ ง อั น ได้ แ ก่ กฎเกณฑ์ ทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทาง
ครอบครัวเศรษฐกิจและอาชีพ เช่น กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว การซือขาย แลกเปลี่ยนบริการ
และสินค้า ความรับผิดทางแพ่ง
๕) ความแตกต่างด้านนิติปรัชญา (distinction de philosophie)
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นิติป รัชญาทางกฎหมายมหาชนนัน คือ “การมุ่งประสานผลประโยชน์ สาธารณะกั บ
ผลประโยชน์ของเอกชนในลักษณะเพื่อให้เกิดความสมดุลของประโยชน์ทังสองฝ่าย” หรืออีกนัย
หนึ่ง คือ มุ่งเน้นความยุติธรรมที่ความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างหนึ่งกับสิทธิเสรีภาพของเอกชนอย่างหนึ่ง
นิติปรัชญาทางกฎหมายเอกชน คือ “การมุ่งเน้นความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันและตังอยู่
บนหลักเสรีภาพแห่งความสมัครใจของคู่กรณี ” ความไม่สมัครใจหรือการข่มขู่บังคับ กลฉ้อฉลใน
กฎหมายเอกชน ย่อมไม่ก่อให้เกิดนิติกรรมขึนหรืออาจมีผลท้าให้นิติกรรมนันเป็นโมฆะ โมฆียะ
แล้วแต่กรณี
๖) ความแตกต่างในเรื่องเขตอ้านาจศาล (distinction

juridictionnelle) และการ

พิจารณาคดี
กฎหมายมหาชน ปั ญ หาทางกฎหมายมหาชนจะน้ า ขึ นสู่ ศ าลเฉพาะด้ า น เช่ น ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง โดยผู้พิพากษาจะมีคุณสมบัติเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
มหาชนนัน อีกทังการพิจารณาคดีเป็น “ระบบไต่สวน” ซึ่งนอกจากพยานเอกสารและหลักฐาน
ต่ า ง ๆที่ คู่ ก รณี ยื่ น เสนอต่ อ การพิ จ ารณาของศาลแล้ ว ตุ ล าการศาลปกครองจะเป็ น ผู้ สื บ หา
ข้อเท็จจริง ข้อมูล และพยานหลักฐานตลอดจนเอกสารต่างๆ
กฎหมายเอกชน เป็นปัญหาทางกฎหมายระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งอยู่ในฐานะเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันจะน้าขึนสู่ศาลยุติธรรม ส่วนการพิจารณาคดี ของศาลยุติธรรมจะใช้ “ระบบ
กล่าวหา” ซึ่งศาลจะเป็นคนกลางรับฟังแต่พยานหลักฐานรวมทังเอกสารที่คู่ความหรือทนายของ
คู่ความน้าสืบน้าเสนอต่อศาลเท่านัน
จากค้าอธิบายดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายมหาชนมีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติ
รัฐ (Rechtsstaat) และหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ซึ่งเป็นหลักการแนวความคิดของรัฐ
เสรีประชาธิปไตยซึ่งมุ่งคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และภราดรภาพของพลเมือง

๓.๓ ควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓.๓.๑ ความส้าคัญในการจัดท้ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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ระบบกฎหมายปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยจะวางอยู่บนพืนฐานของหลักกฎหมาย
ที่ส้าคัญสองหลักด้วยกันคืน หลักการว่าด้วยการกระท้าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย และ
หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ๗
หลักการว่าด้วยการกระท้าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่าองค์กร
ของรัฐฝ่ายปกครองจะกระท้าการใดๆที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์
อันชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ้านาจและ
จะต้องกระท้าลักษณะดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายก้าหนด ๘ หลักการกระท้าของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบในเรื่องนันๆมี
หน้าที่ดูแลขันตอนของการพิจารณาให้ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และรวดเร็ว
มิใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องคู่ความเหมือนกับวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อขจัดโอกาสที่จะวินิจฉัยสังการ
ผิดพลาดตังแต่ในชันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มิใช่คิดเพียงว่าหากผิดพลาดประการใดแล้วประชาชน
ก็สามารถไปใช้สิทธิทางศาลได้ ๙ เพราะถึงแม้ว่าเอกชนคนใดที่ได้รับความเสียหายจากการกระท้า
ทางปกครองซึ่งตนเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระท้าทาง
ปกครองนันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การควบคุมการกระท้าของฝ่าปกครองโดยวิธีอื่นที่นอกจาก
โดยองค์กรตุลาการ โดยเฉพาะในขันตอนแรกของกระบวนการในการใช้อ้านาจ คือขันตอนก่อนที่
จะออกค้าสั่ง หรือในการวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่ถ้าหากมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองที่ จั ด เป็ น ระบบที่ แ น่ น อนชั ด เจน ก็ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาของการกระทบสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนันกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงเป็นมาตรการเชิงป้องกัน
แนวความคิดในวิธีพิจารณาทางปกครองในชันเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย ได้รับอิทธิพล
จากนั กกฎหมายหลายท่ านที่ ได้ รับ การศึ ก ษาจากกลุ่ม ประเทศต่ า งๆ เช่ น ฝรั่ ง เศส ออสเตรีย
สหพันธรัฐเยอรมัน เป็นต้น และส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นองค์กรที่มีบทบาทผลักดัน
กฎหมายดังกล่าวปรากฏในพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการวางระเบียบ
ปฏิบัติราชการเป็นการทั่วไป จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๓๒ ได้มีระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
๗

ฐิติพร ลิมแหลมทอง, เอกสำรประกอบกำรบรรยำยกระบวนวิชิกฎหมำยปกครองชั้นสูง(กรุงเทพฯ :ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), หน้า๒.
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๘

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, กำรควบคุมกำรใช้ดุลพินิจทำงปกครองโดยองค์กรตุลำกำร, ใน สมยศ เชือไทย, (บรรณาธิการ) รวมบทความ

ทางวิชาการในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์,(กรุงเทพฯ: พี.เค.พรินติงเฮ้าส์,๒๕๔๓), หน้า ๑๙๔-๒๐๘.
๙
กมลชัย รัตคนสกาววงศ์, พื้นฐำนควำมรู้ทั่วไป หลักกฎหมำยปกครองเยอรมัน, (กรุงเทพฯ:นิติธรรม,ม.ป.ป.), หน้า๑๐๐.

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติภายใน
ของฝ่ายปกครองเท่านัน ไม่มีผลไปสู่บุคคลภายนอก อีกทังกฎหมายปกครองต่างๆที่มีอยู่มากมาย
หลายฉบับแม้จะมีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอยู่บ้ างแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์
โต้แย้งค้าวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าได้ เสนอนายกรัฐมนตรี จั ด ตั งคณะกรรมการยกร่ า งกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาเรื่ อ งในชั น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๓๔ โดยน้ าเอากฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาเรื่ อ งในชั นเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองของประเทศ
สหพั น ธรั ฐ เยอรมั น มาเป็ น แนวทางในการยกร่ า ง จนกระทั่ ง นายบรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ น
นายกรัฐมนตรีได้น้าร่างผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓.๓.๒ หลักการทั่วไปของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งส่งเสริมให้การกระท้าของเจ้าหน้าที่
ฝ่า ยปกครองชอบด้ วยกฎหมายและสอดคล้ อ งกั บ หลัก นิ ติ รั ฐ หลั กนิ ติ ธ รรม ตามแนวคิ ด หลั ก
กฎหมายมหาชนของรัฐเสรีประชาธิปไตย ได้แก่
(๑)หลักความไม่มีส่วนได้เสีย การควบคุมโดยสาธารณชนและการพิจารณาโดยเปิดเผย
จะเป็นมาตรการที่เหมาะสมและเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบเรื่องนันๆไม่
มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพราะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท้าการเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนและพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเรื่องทางปกครองอย่างมีอคติหรือไม่เป็นกลางแล้ว
ความปรากฏต่อสาธารณชนโดยผ่านทางสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมจะคาดหมายได้ว่า
สาธารณชนต้องมีปฏิกิริยาทางลบต่อการวินิจฉัยสั่งการของตนอย่างแน่นอน
(๒)หลักการรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้อง การที่ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในวิธีพิจารณา
ในชันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนในฐานะ
เป็นคู่กรณีโดยการรับฟังก่อนสั่งการวินิจฉัยใดๆเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเสนอข้อเท็จจริง
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หรือข้อกฎหมายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสอดคล้อง
กับสังคมระบอบเสรีประชาธิปไตย
(๓)หลั ก การต้ อ งให้ เ หตุ ผ ล ส่ ว นส้ า คั ญ ของหลั ก ประชาธิ ป ไตยที่ เ รี ย กร้ อ งให้ มี วิ ธี
พิจารณาที่เปิดเผยอย่างน้อยที่สุดจะต้องเปิดเผยต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย คือ
การก้ า หนดหน้ า ที่ ใ ห้ ฝ่ ายปกครองจะต้ อ งให้ เ หตุ ผ ลประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ ภายใต้ ห ลั ก
ประชาธิปไตยนันการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการหรือออกค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเพียง
เท่านันยังไม่เป็นการเพียงพอ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีการพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ด้วยว่าตนได้ออกค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ดังนันในกรณีที่เหตุแห่งการวินิจฉัยสั่งการไม่
อาจเห็นได้อย่างชัดแจ้งแล้วจ้าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องให้เหตุผลประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจโดยให้ความร่วมมือในการที่จะปฏิบัติตามค้าสั่งทาง
ปกครองนัน

๓.๔ สัญญำทำงปกครอง
๓.๔.๑ ควำมเป็นมำของสัญญำทำงปกครอง
รัฐมีภารกิจในการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม การจัดท้าบริการสาธารณะย่อมมีความเกี่ยวข้องกับอ้านาจมหาชน ซึ่งรัฐย่อม
มี เ อกสิ ท ธิ เ หนื อ กว่ า เอกชนทั งนี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด ท้ า บริ ก ารสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม แต่เอกชนไม่จ้าต้องยอมรับภาระถึงขนาดต้องเสียสละประโยชน์ หรือ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนตนโดยไร้ซึ่งดุลยภาพอย่างเหมาะสม
หลักการที่ส้าคัญในการจัดท้าบริการสาธารณะ คือ หลักความเสมอภาค หลักความ
ต่อเนือ่ ง หลักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
หลักความเสมอภาค มีพืนฐานในค้าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่
๒๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ มาตรา ๑ “มนุษย์ทุกคนเกิดและด้ารงอยู่อย่างอิสระ และเสมอภาคกัน
ในสิทธิ การแบ่งแยกทางสังคมจะกระท้าได้ก็แต่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่ามนุษย์ย่อมมี
ความเสมอภาคในการที่จะเข้าถึงและมีหน้าที่ร่วมกันรักษาบริการสาธารณะนันอย่างเท่าเทียมกัน
หากการจัดท้ากิจการใดของรัฐที่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลย่อมไม่ใช่การจัดท้าบริการสาธารณะ
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หลั ก ความต่ อเนื่ อ ง การจั ด ท้ า บริ ก ารสาธารณะมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ตอบสนอง
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ดังนันจึงต้องมีความต่อเนื่องกันตลอดเวลาหากหยุดชะงักลงผลร้ายจะ
ตกแก่ประชาชนโดยรวม
หลั ก ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงได้ การจั ด ท้ า บริ ก ารสาธารณะมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ตอบสนองประโยชน์โดยรวมของสังคม การเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่อมส่งผลต่อความต้องการของประชาชนซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม รัฐก็ต้องปรับเปลี่ยนการจัดท้า
บริการสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงนัน
การด้าเนินกิจกรรมภาครัฐ การสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนจะเป็นในรูป
ของนิติกรรมฝ่ายเดียว คือ กฎ และค้าสั่ง ซึ่งเอกชนจ้าต้องปฏิบัติตามไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การสร้าง
นิติสัมพันธ์ในด้าเนินงานของรัฐบางกรณีจ้าต้องได้รับความสมัครใจจากเอกชนโดยการท้าสัญญา
ส้าหรับประเทศไทยก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นระบบศาลเดี่ยว สัญญาระหว่า งรัฐกับเอกชนอยู่บนพืนฐานของความเสมอภาค
เท่าเทียมกันของคู่สัญญา เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และอยู่ในเขตอ้านาจศาล
ยุติธรรม
นับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเทศไทยเป็นระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรมมีเขตอ้านาจศาลพิจารณาคดีเอกชน
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน อยู่บนพืนฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
และศาลปกครองมีเขตอ้านาจศาลพิจารณาคดีปกครอง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ กับเอกชน รัฐย่อมมีเอกสิทธิเหนือกว่าเอกชน จึงมีความแตกต่างด้าน
แนวคิด หลักการ นิติปรัชญา และนิติวิธี จึงต้องท้าการศึกษาเปรียบเทียบสัญญาทางปกครอง
ประเทศต่าง ๆ ดังต่อไปนี
(๑) สัญญำทำงปกครองประเทศฝรั่งเศส
ค้านิยามของค้าว่าสัญญาทางปกครองที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป หมายถึง
สัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ รัฐกับนิติ บุคคลหรือบุคคลธรรมดาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุแห่ง
สัญญาเพื่อด้าเนินบริการสาธารณะ และโดยทั่วไปแล้วสัญญาดังกล่าวจะมีบทยกเว้นหรือเงื่อนไข
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ของสัญญาที่ต่างไปจากกฎหมายแพ่ง๑๐
หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มก่อตัวขึนมา
เป็นเวลายาวนานนับตั งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๘ ต่อต้นศตวรรษที่ ๑๙ พร้อม ๆ กับการก่อตัว
ของกฎหมายปกครองฝรั่งเศส และการที่มีกฎหมายส้าคัญบางฉบับที่ก้าหนดให้คดีเกี่ยวกับสัญญา
บางประเภทอยู่ในเขตอ้านาจของศาลปกครอง ในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ ๑๙ คือนับตังแต่ได้มีค้า
พิพากษาของศาลชีขาดเขตอ้านาจในคดี Blanco เมื่อปี ค.ศ.๑๘๗๓ จนถึงช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ได้มี
วิวัฒนาการอย่างส้าคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองเกิดขึนโดยแจ้งชัด โดย
การวางหลักเกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์แห่งสัญญาที่ต้องเป็นเรื่องการบริการสาธารณะเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาทางปกครอง การก้าเนิดขึนของเกณฑ์ เรื่องข้อก้าหนดที่มีลักษณะ
พิเศษก็เป็นวิวัฒนาการในเรื่องนีที่ต่อเนื่องมารวมทังการกลับมามีบทบาทส้าคัญ ของเกณฑ์ในเรื่อง
วัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นเรื่องบริการสาธารณะก็เป็นวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องกันมา การที่ฝ่าย
๑๐

M.philippe Turguet de Beauregard. (๒๕๔๒, เมษายน). “สัญญาทางปกครองและสัญญาจัดซือจัดจ้าง.” กฎหมำยปกครอง,

๑๘. หน้า ๑.

วิชาการของฝรั่งเศสในปัจจุบันสามารถน้าเสนอการศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทาง
ปกครองได้อย่างเป็นระบบเป็นเพราะมีวิวัฒนาการในเรื่องนีอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเอง๑๑
ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าสัญญาทางปกครองมีที่มาจาก ๒ แหล่งใหญ่ ๆ คือ ตามที่
กฎหมายบัญญัติหรือเรียกว่าสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด และแนวบรรทัดฐานค้า
พิพากษาของศาลหรือที่เรียกว่าสัญญาทางปกครองโดยสภาพ
๑) สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด กฎเกณฑ์ในการพิจารณากรณีนีไม่
ยุ่งยากนักเพราะเป็นเรื่องที่พิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมาย ถือว่าสัญญาเหล่านีเป็นสัญญา
ทางปกครองโดยความมุ่งหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ๑๒ โดยลักษณะของบทกฎหมายในเรื่องนีจะมีอยู่
๒ ลักษณะ กล่าวคือ บางกรณีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าสัญญาของฝ่ายปกครองใดเป็นสัญญาทาง
ปกครองหรือเป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน ซึ่งกรณีที่กฎหมายบัญญัติเช่ นนีมีน้อยมาก ส่วนใหญ่
กฎหมายจะระบุโดยอ้อมแต่เพียงว่าสัญญานันๆ ให้อยู่ในอ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
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หรือศาลยุติธรรม ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันได้เองว่าให้น้าระบบกฎหมายปกครองหรือกฎหมายเอกชน
แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับกับสัญญานัน
สัญญาที่กฎหมายก้าหนดให้อยู่ในอ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองนัน ที่
ส้าคัญได้แก่ สัญญาที่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนว่าจ้างให้ผู้รับเหมาเอกชนก่อสร้าง หรือท้านุ
บ้ารุงอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือที่เรียกว่าสัญญาการโยธาสาธารณะ สัญญา
ให้ครอบครองสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ สัญญากู้ยืมเงินโดย
รัฐ หรื อสั ญญาที่เอกชนให้ ความช่ วยเหลือ ฝ่า ยปกครอง ในการก่ อสร้างสาธารณะสมบัติ ของ
แผ่นดินด้วยการให้เงินหรือวัสดุ ข้อสังเกตในกรณีมีอยู่ว่าสัญญาที่มีกฎหมายก้าหนดไว้โดยตรงว่าให้
อยู่ในอ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองนัน หากจะพิจารณาตามเกณฑ์ที่ศาลก้าหนดขึนแล้ว
อาจจะมีลั กษณะเป็ นสั ญญาทางปกครองหรื ออาจจะมี ลัก ษณะเป็น เพี ยงสัญ ญาตามกฎหมาย
เอกชนก็ได้ แต่เมื่อมีกฎหมายก้าหนดให้อยู่อ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองก็ถือว่าเป็น
สัญญาทางปกครองโดยการก้าหนดของกฎหมายเช่นกัน๑๓
๒) สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ในประเทศฝรั่งเศสมีสัญญาในหลายกรณีที่
กฎหมายมิได้ก้าหนดไว้โดยตรงว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ดังนันจึงเป็นภาระหน้าที่ของศาลที่จะ
วินิจฉัยว่าสัญญานันเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งศาลจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาอยู่หลายเกณฑ์
๑๑

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (๒๕๒๙). “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส.” กฎหมำยปกครอง, ๕. หน้า ๓๕๖.

๑๒

Jean-Claude Venezia. (๒๕๔๖. มกราคม-เมษายน). “สัญญาทางปกครอง.” ศำลปกครอง, ๓,๑. หน้า ๓๘.

๑๓

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เข็ฒชัย ชุติวงศ์, บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, กฤษ วสีนนท์ และ บรรเจิด สิงคะเนติ. (๒๕๔๗). คดีปกครองที่
เกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง. หน้า ๑.

ด้วยกัน ศาสตราจารย์ชาปู (Chapus) แห่งมหาวิทยาลัยกรุงปรารีสได้อธิบายกฎเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังกล่าว แยกออกเป็น ๓ กรณี โดยใช้คุณสมบัติของคู่สัญญาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี๑๔
๑. สัญญาที่คู่สัญญาทังสองฝ่ายต่างก็เป็นนิติบุคคลมหาชนด้วยกัน ศาลชีขาดเขต
อ้านาจได้ตัดสินไว้ไว้เมื่อ ค.ศ.๑๙๘๓ ในคดี Union des assurances de paris ว่า “สัญญาที่ท้า
กันระหว่างนิติบุคคลมหาชนด้วยกันนัน โดยหลักแล้วมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง” แนวค้า
วินิจฉัยดังกล่าวของศาลข้างต้นเท่าเป็นการวางหลักว่าสัญญาใดที่คู่สัญญาทังสองฝ่ายเป็นนิติบุคคล
มหาชนด้วยกันนันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสัญญานันเป็นสัญญาทางปกครอง ทังนีเนื่องจากการ
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ด้าเนินการของนิติบุคคลมหาชนนันตามปกติย่อมใช้วิธีในการจัดการทางมหาชน อย่างไรก็ดีหลัก
ดังกล่าวไม่ใช่หลักเกณฑ์เด็ดขาดที่ใช้ได้กับทุกกรณี โดยบางกรณีต้องพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นด้วย
ดังจะเห็นได้ว่าหลักดังกล่าวไม่ใช้บังคับในกรณีที่เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาแล้ว
สัญญานันเพียงแต่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนระหว่างคู่สัญญาเท่านัน ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัด คือ สัญญาที่องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชนประเภทหนึ่งท้าสัญญากับการ
ไฟฟ้าแห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตังขึนในรูปขององค์กรมหาชนซึ่งเป็นนิติบุคคล
มหาชนอีกประเภทหนึ่งเพื่อซือกระแสไฟฟ้า จากคู่สัญญาฝ่ายหลัง เห็นได้ว่าคู่สัญญาฝ่ายแรกมี
ฐานะเป็ น เพี ยงผู้ ใช้บ ริก ารหนึ่ ง เท่ านั น สั ญ ญาเช่ น ว่ านี ไม่ แตกต่ า งไปจากสั ญ ญาที่ รั ฐวิส าหกิ จ
ดังกล่าวท้ากับผู้ใช้บริการเอกชนโดยทั่วไปจึงไม่เป็นสัญญาทางปกครอง
๒. สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลมหาชนและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
บุคคลเอกชน ในกรณีที่นิติบุคคลมหาชนเป็นคู่ สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ว่านิติบุคคลนันจะเป็นคู่สัญญา
โดยตรงหรือโดยการมีเอกชนเป็นตัวแทนในการเข้าท้าสัญญา หลักเบืองต้นมีอยู่ว่าสัญญานันอาจ
เป็ น สั ญ ญาทางปกครองหรือ ไม่ก็ ไ ด้ สั ญ ญานั นจะเป็ น สั ญ ญาทางปกครองได้ จ ะต้ องพิ จ ารณา
หลักเกณฑ์อื่นประกอบด้วย กล่าวคือจะเป็นสัญญาทางปกครองก็ต่อเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นนิติ
กรรมในทางบริหารจัดการแบบมหาชน ( acte de gestion publique ) ทังนีอาจจะเป็นเพราะ
ก. สัญญาเป็นสัญญาทางปกครองเพราะวัตถุประสงค์แห่งสัญญา สัญญาประเภท
นีเป็นสัญญาทางปกครองเพราะวัตถุประสงค์แห่งสัญญานันเอง ไม่ว่าคู่สัญญาจะมีเจตนารมณ์
อย่างไรก็ตาม ทังนีอาจเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรืออาจเป็นไปตามแนวค้าพิพากษา
ของศาลก็ได้ สัญญาประเภทนีอาจแยกได้เป็น ๓ ประเภทย่อย ดังต่อไปนี
๑๔

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. เรื่องเดิม. หน้า ๔๕.

 สัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือท้านุบ้ารุงอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ สัญญาประเภทนีแม้จะมีกฎหมายก้าหนดให้อยู่ในอ้านาจการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองแต่มิได้เป็นสัญญาทางปกครองโดยการก้าหนดของกฎหมาย เพราะค้าว่าสัญญา
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ทางปกครองโดยการก้าหนดของกฎหมายควรจะต้องหมายถึงสัญญาซึ่งโดยลักษณะโดยลักษณะ
แล้วเป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน แต่เป็นสัญญาทางปกครองเพียงเพราะกฎหมายก้าหนดว่าให้
ถือเป็นสัญญาทางปกครอง ส้าหรับสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการท้านุบ้ารุงอสังหาริมทรัพย์
ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นีถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้เช่นนันศาลก็จะต้องวินิจฉัยว่าเป็น
สัญญาทางปกครองอยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์แห่งสัญญานันเนื่องจากการท้างานก่อสร้างหรือ
ท้านุบ้ารุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการในการบริหารจัดการ
แบบมหาชนโดยแท้ เพราะในการท้างานดังกล่าวนันทางราชการมีเอกสิทธิ์แห่งอ้านาจมหาชนที่
เกี่ยวข้องหลายประการ
 สัญญาให้ครอบครองสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สัญญาประเภทนีก็
เช่นเดียวกับประเภทแรก คือ แม้จะมีกฎหมายก้าหนดให้อยู่ ในการพิจารณาคดีปกครองแต่ก็ไม่ใช่
สัญญาทางปกครองโดยการก้าหนดของกฎหมาย เนื่องจากการบริหารสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
เป็นการบริหารจัดการแบบมหาชน
 สัญญาที่เกี่ยวกับการด้าเนินการหรือจัดการบริการสาธารณะโดยตรง
เกณฑ์ในการพิจารณานีสภาแห่งรัฐเป็นผู้ก้าหนดขึนในค้าวินิจฉัยคดี epoux bertin ค.ศ. ๑๙๕๖
และในคดี societe des transports gondrand ในปีเดียวกัน ซึ่งจากแนวค้าวินิจฉัยในคดีทังสอง
นีท้าให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาที่เกี่ยวกับการด้าเนินบริการสาธารณะโดยตรงซึ่งเป็นสัญญา
ทางปกครองกับสัญญาที่ท้าขึนเพื่อความจ้าเป็นหรือเพื่อตอบสนองต่อบริการสาธารณะซึ่งวัตถุแห่ง
สัญญาไม่ได้ท้าให้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครอง แต่จะเป็นสัญญาทางปกครองก็ต่อเมื่อมี
ข้อสัญญาซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่ค่อ ยพบในกฎหมายเอกชนเท่านัน สัญญาประเภทนีที่ส้าคัญ
ได้แก่สัญญาให้สัมปทานด้าเนินการสาธารณะ สัญญาว่าจ้างบุคลากรที่ร่วมโดยตรงในการด้าเนิน
บริการสาธารณะ สัญญาที่หน่วยบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองท้ากับผู้ใช้บริการของตน
ข. สัญญาเป็นสัญญาทางปกครองเพราะมีข้อก้าหนดที่มีลกั ษณะเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์นีมาจากค้าพิพากษาของสภาแห่งรัฐในคดี societe des granits prophyroides des
Vosges ค.ศ. ๑๙๑๒ ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า เมืองลิล (lille) ได้ท้าสัญญากับบริษัท เดย์ การ์นีต์ โปร์
ฟิรอยดส์ เดส์ โวสจส์ ( societe des granits prophyroides des Vosges ) เพื่อซืออิฐปูทางเท้า
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เมื่อส่งมอบอิฐแล้วเมืองลิลได้จ่ายค่าอิฐตามสัญญาแต่ไม่เต็มจ้านวน โดยหักเงินจ้านวน ๓,๔๓๖.๒๐
ฟรังค์ไว้โดยอ้างว่าจ้านวนเงินดังกล่าวเป็นเบียปรับจากการที่คู่สัญญาส่งของล่าช้า บริษัทจึงฟ้องต่อ
สภาแห่งรัฐเพื่อให้เมืองลิล คืนเงินค่าปรับสภาแห่งรัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาระหว่างเมือง
ลิลและบริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์จ้างให้บริษัทก่อสร้างงานโยธาสาธารณะ แต่มีวัตถุประสงค์เพียง
ประการเดี ยวเพื่อ ให้ บริษั ทส่ งมอบพั สดุ ภัณฑ์ ภายใต้ กฎเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเหมือ นกรณีสั ญญา
ระหว่างเอกชนกับเอกชน ค้าฟ้องดังกล่าวจึงไม่อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาได้
จึงมีค้าพิพากษาไม่รับค้าฟ้องไว้พิจารณา๑๕
๓. สัญญาที่คู่สัญญาทังสองฝ่ายต่างเป็นบุคคลเอกชนด้วยกัน ในกรณีนีหาก
พิจารณาด้านคุณสมบัติของคู่สัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าตรงกันข้ามกับกรณีแรกโดยสินเชิง หลักที่วาง
ไว้จึงตรงกันข้ามกับกรณีแรกด้วย กล่าวคือมีหลักอยู่ว่าสัญญาที่คู่สัญญาทังสองฝ่ายต่างก็เป็นบุคคล
เอกชนด้วยกันนันไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง โดยศาลถือหลักว่าสัญญาที่ท้ากันระหว่าง
คู่ สั ญ ญาที่ ต่ างก็ เป็ น บุ ค คลเอกชนทั งสองฝ่ า ยย่ อ มเป็ น สั ญ ญาตามกฎหมายเอกชน ทั งนี ไม่ ว่ า
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นบุคคลเอกชนนันได้รับมอบหมายให้มีภาระหน้าที่ ทางด้านบริการ
สาธารณะหรือไม่ หรือไม่ว่าสัญญานันจะมีข้อสัญญาที่มีลักษณะพิเศษหรือมีวัตถุแห่งสัญญาเป็น
การด้าเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ดีหลักที่ศาลวางไว้ ดังกล่าวข้างต้นมี
ข้ อ ยกเว้ น อยู่ ว่ าสั ญ ญาที่ ท้า กั น ระหว่ า งบุ ค คลเอกชนกั บ องค์ ก รตามกฎหมายเอกชนซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายให้มีภาระหน้าที่ทางด้านบริการสาธารณะอาจเป็นสัญญาทางปกครองได้ ถ้าสัญญานัน
ได้ ท้า ขึ นเพื่ อ ประโยชน์ ข องนิ ติ บุ ค คลมหาชน (ค้ า วิ นิ จ ฉัย ของศาลชี ข าดเขตอ้ า นาจศาลในคดี
societe enterprise peyrot ค.ศ. ๑๙๖๓
(๒) สัญญำทำงปกครองประเทศเยอรมัน
พัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมันได้
ก้ า เนิ ด ขึ นมาเป็ น เวลานานโดยเริ่ ม ตั งแต่ ช่ ว งศตวรรษที่ ๑๙ และมี ข้ อ ยุ ติ ที่ ชั ด เจนในเชิ ง
แนวความคิดเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติของเยอรมันได้ตรากฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองปี ค.ศ.
๑๙๗๖ โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเอาไว้ กล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายเยอรมันถือ
เป็นสัญญาทางปกครองเป็นผลผลิตของกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครองอย่างหนึ่งท้านอง
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เดียวกับค้าสั่งทางปกครอง ๑๖ การท้าสัญญาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงยังคงอยู่ภายใต้
ขอบเขตของหลักนิติรัฐอยู่ตลอดเวลา๑๗
๑๕

จันท์จิรา เอี่ยมมยุรา และวรเจตน์ ภาคีรัตน์. (๒๕๔๙). วิเครำะห์คำพิพำกษำคดีปกครองของศำลปกครองต่ำงประเทศ. หน้า ๑๒.

๑๖

มานิตย์ วงศ์เสรี และ วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (๒๕๔๖). สัญญำทำงปกครองของประเทศเยอรมัน. หน้า ๒.
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และ มานิตย์ วงศ์เสรี. (๒๕๔๑). ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทำงปกครองและสัญญำทำงปกครอง. หน้า

๑๗

๑๓๔.

หลักเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเยอรมันนันได้ บัญญัติไว้ ในมาตรา ๕๔ ถึ ง
มาตรา ๖๒ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองเยอรมั น ค .ศ. ๑๙๗๖
(Veewaltungsverfahrensgesetz ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ โดยเรียกชื่อย่อว่า Vw
Vfg) โดยมาตรา ๖๒ แห่งกฎหมายดังกล่าวก้าหนดให้น้าบทบัญญัติมาตราอื่น ๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้กับสัญญาทางปกครองด้วยตราบเท่าที่มาตรา ๕๔ ถึง
มาตรา ๖๑ ไม่ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ใดไว้โดยเฉพาะ นอกจากนีมาตรา ๖๒ ยังได้ก้าหนดให้น้า
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองได้ด้วย ฉะนันจึง
อาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการใช่บังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องสัญญาทางปกครองจึงตกอยู่
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแ ห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ และ
ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน๑๘
ความหมายของสัญญาทางปกครองบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ โดยให้ค้าจ้ากัดความของสัญญาทางปกครองว่า สัญญา
ทางปกครองได้แก่สัญญาที่มีผลเป็นการ ก่อ เปลี่ยนแปลง หรือระงับไปซึ่งนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย
มหาชน เมื่ อ พิ จ ารณาจากความหมายของสั ญ ญาทางปกครองดั ง กล่ า วนี อาจแยกออกเป็ น
องค์ประกอบได้ ดังนี๑๙
๑) ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ “สั ญ ญา” นั น เราถื อ ว่ า “สั ญ ญาทางปกครอง” เป็ น
สัญญาประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึนได้เช่นเดี ยวกับสัญญาทางแพ่งกล่าวคือ ต้องมีการแสดงเจตนาที่
ถูกต้องตรงกันของคู่สัญญาโดยมุงต่อผลในทางกฎหมาย มีข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองตกลงเข้าท้าสัญญาทางปกครองนันถือเป็นการเจตนาตามกฎหมายมหาชนที่ไม่ใช่การ
ออกค้าสั่งทางปกครอง ส่วนการแสดงเจตนาของคู่สัญ ญาฝ่ายเอกชนถึงแม้จะเป็นการกระท้าทาง
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แพ่งแต่การกระท้าดังกล่าวก่อ ให้เกิดผลทางกฎหมายมหาชน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญั ติ
เกี่ยวกับวิธีแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของการแสดงเจตนา การบอกล้างการแสดงเจตนา ฯลฯ ไว้
จึงต้องน้าบทบัญญัติตามกฎหมายแพ่งมาปรับใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึน
สั ญ ญาทางปกครองต้ อ งเกิ ด ขึ นในแดนของกฎหมายมหาชนหรื อ กล่ า วให้
ชัดเจนขึน ในแดนของกฎหมายปกครอง องค์ประกอบข้อนีเป็นเครื่องชีว่าสัญญาทางปกครองต่าง
จากสัญญาทางมหาชนประเภทอื่น ๆ และต่างจากสัญญาทางแพ่ง
๑๘
๑๙

มานิตย์ วงศ์เสรี. (๒๕๔๖). หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน. หน้า ๑.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (๒๕๔๒). “ข้อความคิดพืนฐานเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน .” นิติศำสตร์, ๒๙, ๒.

หน้า ๒๖๕.

๒) สั ญ ญาทางปกครองที่ เกิ ด ขึ นจะต้ อ งก่ อ ตั ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ ระงั บ ซึ่ ง นิ ติ
สัมพันธ์ในทางกฎหมายปกครอง กล่าวอีกนัยหนึ่งวัตถุประสงค์ของสัญญาทางปกครองอาจจะเป็น
การก่อตังนิติสัมพันธ์ขึนเป็นครังแรก เป็นการเปลี่ยนแปลงเนือหาของนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว หรือ
เป็นการท้าให้นิติสัมพันธ์ที่มีผลอยู่สินผลลง เนือหาของสัญญาทางปกครองอาจเป็นเนือหาในทาง
กฎหมายสารบัญญัติ เนือหาในทางกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการหรือวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครอง
หรืออาจเป็นเนือหาในทางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองก็ได้ นอกจากนีมีข้อสังเกตว่าการที่
กฎหมายบัญญัติ ให้การระงับ ซึ่งนิติสั มพันธ์ใ นทางกฎหมายปกครองอาจท้าเป็ นสัญญาได้ย่อ ม
หมายความต่อไปโดยปริยายว่าฝ่ายปกครองไม่อาจออกค้าสั่งทางปกครองฝ่ายเดียวยกเลิกสัญญา
ทางปกครองได้
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้บัญญัติรูปแบบของสัญญาทาง
ปกครองโดยพิจ ารณาถึ ง “คู่ สั ญ ญา” และ “เงื่ อ นไขความชอบด้ วยกฎหมายของเนื อหาแห่ ง
สัญญา” ไว้ โดยปริยายและโดยชัดแจ้ง ดังนี๒๐
รูปแบบของสัญญำทำงปกครองพิจำรณำในแง่คู่สัญญำ
(๑) สัญญาทางปกครองที่โดยหลักแล้วคู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกัน
สัญญาทางปกครองประเภทนีส่วนใหญ่เป็นสัญญาระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองของรัฐด้วยกันเอง เหตุที่มีสัญญาประเภทนีเพราะกฎหมายต้องการให้เครื่องมือแก่องค์กร
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะก่อตังนิติสัมพันธ์ทางปกครองกับองค์กรเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองอื่น ซึ่ง
นิติสัมพันธ์เช่นว่านีไม่อาจก่อตังโดยอาศัยค้าสั่งฝ่ายเดียวทางปกครองได้เพาะคู่สัญญามี ฐานะเท่า
เทียมกัน ตัวอย่าง : สัญญาระหว่างองค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นกับการบ้ารุงรักษาล้าน้า
บริเวณรอยต่อของเขตการปกครองตนเอง
(๒) สัญญาทางปกครองที่โดยหลักแล้วคู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน
สัญญาทางปกครองประเภทนีโดยปกติเป็นสัญญาระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองฝ่ายหนึ่งกับเอกชนอีกฝ่ายหนึ่ง ในแง่ความสัมพันธ์ทั่วไปทางมหาชนฝ่ายปกครองมีฐานะที่
เหนือกว่าเอกชนแต่เมื่อเข้าท้าสัญญาแล้วกฎหมายเยอรมันคงเน้นความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา
คู่สัญญาฝ่ายปกครองจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น การแสดงเจตนาเลิกสัญญาฝ่ายเดียว ก็เฉพาะในกรณี
จ้าเป็นและในเงื่อนไขที่เคร่งครัดจริง ๆเท่านัน สัญญาทางปกครองที่โดยหลักแล้วคู่สัญญามีฐานะ
ไม่เท่าเทียมกันนีแม้ว่าโดยปกติจะเป็นเรื่องซึ่งองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้เป็นเครื่องมือแทน
๒๐

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖๘-๒๗๑.

การออกค้าสั่งทางปกครองก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวก็หาได้จ้ากัดเฉพาะการเป็นเครื่องมือแทนการ
ออกค้าสั่งทางปกครองเท่านัน แต่รวมถึงกรณีอื่น ๆที่เป็นความตกลงก่อตังนิติสัมพันธ์ทางปกครอง
ระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเอกชนด้วย ตัวอย่าง : สัญญาระหว่างฝ่ายปกครองกับ
ข้าราชการเกี่ยวกับการช้าระเงินที่หน่วยราชการได้ออกให้ไปเพื่อการศึกษาอบรมคืนในกรณีที่
ข้าราชการพ้นจากต้าแหน่งก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้
รูปแบบของสัญญำทำงปกครองพิจำรณำในแง่เงื่อนไขควำมชอบด้วยกฎหมำย
ของเนื้อหำแห่งสัญญำ
(๑) สัญญาต่างตอบแทนทางปกครอง สัญญาทางปกครองประเภทนี เป็น
สัญญาที่คู่สัญญาตกลงยอมรับหน้าที่ที่จะกระท้าการตอบแทนซึ่งกันและกัน เนื่องจากการตกลงท้า
สัญญาต่างตอบแทนทางปกครองของคู่สัญญาฝ่ายรัฐอาจมีลั กษณะเป็น “การขยายอ้านาจรัฐ” รัฐ
บัญญัติว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการ ฯ จึงก้าหนดเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของเนือหาแห่ง
สัญญาในมาตรา ๕๖ การกระท้าการตอบแทนของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้อง
ก. เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ก้าหนดในสัญญา
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ข. จะต้องเป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบรรลุภาระหน้าที่ทาง
ปกครอง
ค. จะต้องสมควรเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว
ง. จะต้องมีความสัมพันธ์ในทางเนือหากับการกระท้าการตอบแทนของ
คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
ตัวอย่าง : เอกชนต้องการลงทุนก่อสร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในพืนที่ที่ไม่มี
โรงเรียน หรือสถานที่รับเลียงเด็กบริเวณใกล้เคียงองค์การปกครองของตนเองส่วนท้องถิ่น ไม่อาจ
เรียกเป็นค่าธรรมเนียมจากเอกชนผู้ต้องลงทุนก่อสร้างไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนหรือสถานรับ
เลียงเด็กได้ คงเก็บได้แก่ภาษีท้องถิ่นส้าหรับการสร้างหรือบ้ารุงถนนเท่านัน เพื่อประกอบพิจารณา
ออกใบอนุญาตก่อสร้าง และการพิจารณาวางผังเมือง เอกชนผู้ต้องการลงทุนก่อสร้างอาจก่อสร้าง
อาจตกลงท้าสัญญากับองค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นโดยมอบเงินในจ้านวนที่เหมาะสมให้
เพื่อให้องค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นน้าไปสร้างโรงเรียนหรือสถานรับเลียงเด็ก สัญญาที่
เรียกว่า “Folgekostenvertrag” ซึ่งถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนทางปกครองนีย่อมถือว่าชอบด้วย
กฎหมายเพราะ ๑) การมอบเงินโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีวัตถุประสงค์ให้องค์การปกครองตนเอง
ส่วนท้องถิ่นน้าไปสร้างโรงเรียนหรือสถานรับเลียงเด็ก ๒) การสร้างโรงเรียนหรือสถานรับเลียงเด็ก
ท้าให้ภารกิจในทางมหาชนลุล่วงไป ๓) จ้านวนเงินเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งกรณี
๔) การมอบเงินให้ก่อสร้างโรงเรียน หรือสถานรับเลียงเด็ก มีความสัมพันธ์ทางเนือหากับการ
กระท้ า การตอบแทนของคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยปกครอง คื อ การพิ จ ารณาวางผั ง เมื อ ง และการออก
ใบอนุญาตก่อสร้าง
(๒) สัญญาระงับข้อพิพาททางปกครอง
ในกรณีที่ฝ่ายปกครองและเอกชนพิพาทกันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเรื่องทางปกครองและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนันไม่แน่นอน อีก
ทังเป็นการยากที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือชีขาดข้อกฎหมายนันจะท้าให้เสียเวลาหรือทุนทรัพย์
อย่างมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเอกชนอาจตกลงท้าสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครองได้
เนือหาสัญญาระงับข้อพิพาททางปกครองนีมีลักษณะการประนีประนอมยอมความนั่นเอง รัฐ
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บัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ฯ ได้บัญญัติรับรองการท้าสัญญาประเภทนีไว้ในมาตรา ๕๕ อนึ่งมี
ข้อสังเกตว่าการประนีประนอมยอมความ หรือระงับข้อพิพาททางปกครองอาจกระท้าได้ในชันศาล
เช่นกัน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชันศาล VwGo มาตรา ๑๐๖) สัญญาระงับ
ข้อพิพาททางปกครองในชันศาลมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นทังการกระท้าในกระบวนการพิจารณาซึ่ง
เป็นเรื่องวิธีสบัญญัติ และเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งมีเนือหาสารบัญญัติด้วย
นอกเหนือจากรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนีแล้ว ยังมีสัญญาทางปกครอง
ในรูปแบบอื่นที่มิได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายอีก เช่น สัญญาทางปกครองที่ก่อให้เกิดเพียงสิทธิ
เรียกร้องหน้าที่ หรือสัญญาทางปกครองที่มีผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ โดยตรงเป็น
ต้น ในเรื่องรูปแบบสัญญาทางปกครองนีฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยละเอียดแต่
จงใจปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องของฝ่ายต้าราและฝ่ายศาลในการพัฒนารูปแบบสัญญาทางปกครอง
ต่าง ๆ ต่อไป อนึ่งในกฎหมายปกครองเยอรมันการที่ฝ่ายปกครองมอบหมายให้เอกชนกระท้า
กิจการทางปกครองแทนฝ่ายปกครอง เอกชนผู้นันหรือเรียกว่า “Der Beliechene” ย่อมอยู่ใน
ฐานะฝ่ า ยปกครองในการออกค้ า สั่ ง ทางปกครองได้ ซึ่ ง น่ า จะท้ า สั ญ ญาทางปกครองได้ ต าม
หลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก้าหนดไว้๒๑
สั ญ ญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมั น ถื อ เป็ น รู ป แบบการ
กระท้าทางปกครองประเภทหนึ่งเคียงคู่ไปกับรูปแบบการกระท้าทางปกครองประเภทอื่น ๆ การ
ตกลงเข้าท้าสัญญาทางปกครองจึงต้องตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายปกครองทีส้าคัญ คือ
หลักการกระท้าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยหลักการย่อย ๒ หลักการ คือ
๒๑

กมลชัย รัตนสกาวงศ์. (๒๕๔๑, ธันวาคม). “ความพยายามในการน้าแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของ
ต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม.” กฎหมำยปกครอง, ๒๙, ๒. หน้า ๒๗๒.

หลักการกระท้าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักที่เรียกว่ากฎหมายต้องมาก่อน และ
หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ้านาจ ในการน้าหลักการกระท้าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายไปปรับ
กับสัญญาทางปกครองนันนักกฎหมายเยอรมันแยกการพิจารณาออกเป็นรูแบบการกระท้าทาง
ปกครองลักษณะสัญญา และเนือหาของสัญญาออกจากกัน๒๒
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ในการเลือกรูปแบบการกระท้าทางปกครองนันฝ่ายต้าราของเยอรมัน
ถือหลักการกระท้าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจ
ตกลงเข้าท้าสัญญาทางปกครองได้ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายก้าหนดรูปแบบเฉพาะของการกระท้า
ทางปกครองไว้ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามกฎหมายก้าหนดรูปแบบเฉพาะของการกระท้าทางปกครองไว้
เช่น การก้าหนดว่าการเก็บภาษีอากรต้องกระท้าโดยออกเป็นค้าสั่งทางปกครองในกรณีเช่นนี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจใช้วิธีการทางสัญญาจัดเก็บภาษีอากรได้ มิฉะนันแล้วถือว่า
สัญญานันไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนในเรื่องการตกลงก้าหนดเนือหาของสัญญานันนักกฎหมายเกือบ
ทังหมดเห็นพ้องต้องกันว่าต้องตกอยู่ภายใต้หลักการกระท้าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายซึ่งมี
ความหมายว่าฝ่ายปกครองและเอกชนไม่อาจตกลงยินยอมก้าหนดเนือหาของสัญญาให้ขัดต่อ
กฎหมายได้
(๓) สัญญำทำงปกครองประเทศไทย จากการที่นักกฎหมายไทยหลายท่านได้รับ
แนวความคิดจากการศึกษากฎหมายมหาชนจากประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งมี
การสถาปนาศาลปกครองขึ นตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มี บทบั ญญัติ ที่เกี่ยวกับสั ญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ “สัญ ญาทางปกครอง
หมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็น
บุคคลซึ่งกระท้าแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท้าบริการสาธารณะ
หรื อจั ดให้มี สิ่ง สาธารณูปโภค หรือ แสวงหาประโยชน์แ ก่ทรัพ ยากรธรรมชาติ ” เมื่อ พิเคราะห์
บทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าข้อความ “สัญญาทางปกครองหมำยควำมรวมถึง” ซึ่งย่อมแตกต่าง
จากค้าว่า “หมายความว่า” ดังนัน “หมายความรวมถึง” ตามบทบัญญัตินีมีความชัดเจนที่แสดงว่า
สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะเป็ น สั ญ ญาสั ม ปทาน สั ญ ญาที่ ใ ห้ จั ด ท้ า บริ ก ารสาธารณะ หรื อ จั ด ให้ มี สิ่ ง
สาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นสัญญาทางปกครองตาม

พระราชบัญญัตินี และเป็นการยอมรับโดยปริยายว่ายังคงมีสัญญาทางปกครองลักษณะอื่ นอีกตาม
หลักการของสัญญาทางปกครองฝรั่งเศส คือ สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ดังนันสรุปได้ว่าสัญญา
ทางปกครองของประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายและ
๒๒

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗๒.
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สัญญาทางปกครองโดยสภาพ
(๓.๑) สั ญ ญาทางปกครองโดยกฎหมาย มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา คื อ
หลักเกณฑ์ด้านคู่สัญญา และหลักเกณฑ์ด้านเนือหา
ก. ลักษณะด้านคุณสมบัติของคู่สัญญา มาตรา ๓ พระราชบัญญัติจัดตังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ วางหลักคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท้าแทนรัฐ ดังนันหากกรณีที่คู่สัญญาทังสองฝ่ายเป็น
หน่วยงานทางปกครองจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามองค์ประกอบดังกล่าว
ข. ลักษณะด้านเนือหาของสัญญา มาตรา ๓ พระราชจัดตังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ วางหลักต้องมีเนือหามีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่
ให้ จั ด ท้ า บริ ก ารสาธารณะ หรื อ จั ด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู ป โภค หรื อ แสวงหาประโยชน์ แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติ” หลักเกณฑ์ด้านนีมุ่งหมายให้เนือหาสาระของสัญญาต้องมีวัตถุประสงค์ใน
ภารกิจการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์มหาชน
(๓.๒) สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ตามบทบัญญัติมาตรา ๓ พระราชบัญญัติ
จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ “สัญญาทางปกครองหมายความ
รวมถึง” อาจกล่ าวได้ว่ าฝ่ายนิติ บัญญั ติเล็ งเห็นว่ ายัง คงมี สัญญาลัก ษณะอื่น ซึ่งเป็นสั ญญาทาง
ปกครองแต่ไม่ได้บัญญัติค้านิยามไว้อย่างชัดเจนหรือก้าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับสั ญญาทาง
ปกครองโดยสภาพเอาเป็นการเฉพาะ จึงอาจถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์
และความหมายของสัญญาทางปกครองโดยสภาพไว้อย่างกว้างขวางและยืดหยุ่น
ศาลปกครองและคณะกรรมการวิ นิ จฉั ย ชี ขาดอ้ า นาจหน้ าที่ ร ะหว่า งศาล วาง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของสัญญาทางปกครองในกรณีสัญญาทางปกครองโดยสภาพ
โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ด้านคู่สัญญา วัตถุแห่งสัญญา และข้อก้าหนดในสัญญาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ดังนี
ก. หลักเกณฑ์ในด้านคู่สัญญา สัญญาที่จะเป็นสัญญาทางปกครองนัน คู่สัญญา
อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท้า
แทนรัฐ

37

ข. หลักเกณฑ์ด้านวัตถุแห่งสัญญา หรือวัตถุประสงค์แห่งสัญญาทางปกครอง
จะต้องเป็นสัญญาที่ให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเข้าด้าเนินการหรือร่วมด้าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง
ค. หลักเกณฑ์ด้านข้อก้าหนดในสัญญา สัญญาทางปกครองจะต้องเป็นสัญญา
ที่มีข้อก้าหนดในสัญญามีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากข้อสัญญาที่ก้าหนดโดยคู่สัญญาตามหลักเสมอ
ภาค และเสรีภาพในการท้าสัญญาตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเป็นก้าหนดสิทธิ และ
หน้าที่ซึ่งโดยธรรมชาติของสิทธิและหน้าที่นั่นเองไม่อาจถูกก้าหนดในสัญญาแพ่งได้
จากแนวค้าวินิจศาลของปกครองไทยที่ผ่านมายังไม่อาจสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ในช่วงแรกของการจัดตังศาลปกครองแนวทางวินิจฉัย
ชองศาลปกครองเป็นไปตามแนวทางว่า สัญญาใดเป็น สัญญาทางปกครองโดยสภาพจะอ้างเหตุผล
ทังในเรื่องการเป็นสัญญาที่ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด้าเนินการหรือเข้าร่วมด้าเนินการบริการ
สาธารณะโดยตรงร่วมกับเป็นข้อสัญญาที่มีข้อก้าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษซึ่งแสดงเอกสิทธิ์
ของรัฐ โดยมิได้อธิบายความหมายค้าว่าข้อก้าหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงเอกสิทธิ์ของ
รัฐไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่กล่าวถึงข้อก้าหนดในสัญญาที่ศาลปกครองเห็นว่าแสดงแสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐในค้าวินิจฉัยเท่านัน (ค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๔๔ ค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
๑๑๕/๒๕๔๖ ค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๔๗ และค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒/
๒๕๕๑)
ต่อมาช่วงหลังสุดเมื่อพิจารณาค้าวินิจฉัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่าแม้จะ
อ้างถึงตัวอย่างในข้อก้าหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ แต่ข้อสรุปใน
ท้ายค้าวินิจฉัยก็สรุปไปในแนวทางที่ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองเพราะเป็นสัญญาที่
ให้ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เข้ า ด้ า เนิ น การหรื อ เข้ า ร่ ว มด้ า เนิ น การบริ ก ารสาธารณะโดยตรง ส่ ว น
คณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาลก็มิได้มีค้าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของค้า
ว่าข้อก้าหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐไว้อย่างชัดเจน นอกจากนันแม้ใน
ข้อเท็จจริงของคดีปกครองจะกล่าวอ้างถึงตัวอย่างข้อก้าหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึง
เอกสิทธิ์ของรัฐ แต่ในค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการมิได้อ้างถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่วินิจฉัยว่า
สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองเพราะเป็นกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าด้าเนินการหรือเข้า
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ร่วมด้าเนินการบริการสาธารณะเท่านัน (ค้าวินิจฉัยชีขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๔๕/๒๕๔๘)
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้ยอมรับหลักในเรื่องสัญญาทางปกครองโดยสภาพโดยพิจารณาที่
วัตถุแห่งสัญญาเป็นหลัก แต่คณะกรรมการมิได้ให้เหตุผลในเรื่องว่าข้อสัญญาของสัญญาดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการให้เอกสิทธิ์แก่รัฐเป็นพิเศษหรือไม่ ดังนันจากแนวค้าวินิจฉัยของศาลปกครองและ
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดอ้ า นาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งศาลจึ ง ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนที่ จ ะสรุ ป ได้ ว่ า
หลั ก เกณฑ์ ทางด้ านเนื อหาของสั ญ ญาทางปกครองโดยสภาพจะต้ อ งมี ทังสองประการ คื อ มี
วัตถุประสงค์เป็นการด้าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการด้าเนินการบริการสาธารณะ และมีลักษณะ
เป็นการให้เอกสิทธิ์แก่รัฐเป็นพิเศษหรือไม่
๓.๔.๒ กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครอง
(๑) กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองในประเทศฝรั่งเศส
จุดเด่นของสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส คือ กฎหมายปกครองของฝรั่งเศสไม่ว่า
ข้อสัญญาจะเป็นเช่นใด ฝ่ายปกครองย่อมมีเอกสิทธิ์พิเศษบางอย่างเหนือกว่าเอกชนโดยสภาพ
กิ จ กรรมที่ ท้ า เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ โดยเฉพาะอ้ า นาจในการแก้ ไ ขสั ญ ญาฝ่ า ยเดี ย ว ใน
ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่พิเศษที่เอกชนคู่สัญญาในทางแพ่งไม่มี เป็นการทดแทนเอกชน
คู่สัญญาของฝ่ายปกครองดังที่ Brown c]t Ganer ได้ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องการบังคับและการปฏิบัติ
ตามสั ญ ญาทางปกครองนี เองที่ ก ฎหมายปกครองฝรั่ ง เศสได้ ส ร้ า งหลั ก พิ เ ศษอั น เกิ ด จาก
แนวความคิดที่จ้าเป็นต้องยอมรับความสูงสุดของประโยชน์สาธารณะต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด แม้ถึง
ว่าประโยชน์สาธารณะไม่ขึนอยู่กับข้อความชัดแจ้งแห่งสัญญา ทฤษฎีนีเองเป็นหลักที่สร้างขึนโดย
กฎหมายและไม่ขึนอยู่กับเจตนาของคู่กรณี๒๓
(๑.๑) แนวคิดการบังคับตามสัญญาทางปกครอง๒๔
ในกรณีสัญญาที่ท้าขึนในระบบกฎหมายเอกชน หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่า
คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดของสัญญา คู่สัญญาสามารถฟ้องศาลเพื่อให้พิจารณา
ก้าหนดความรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายใดที่ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่ในสัญญาทางปกครองฝ่าย
ปกครองมีอ้านาจฝ่ายเดียวที่จะลงโทษคู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดในสัญญาได้ อันเนื่อง
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มาจากการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงท้าให้ฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ใน
การใช้ อ้ า นาจบั ง คั บ การให้เป็ น ไปตามสัญ ญาทางปกครองได้ โ ดยไม่ ต้ อ งน้ า คดี ไปฟ้ อ งต่ อ ศาล
ปกครองก่อน
๑) ที่ ม าของอ้ านาจในการบั ง คั บ ตามสั ญ ญาทางปกครอง ไม่ ว่ า กฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก้าหนดให้อ้านาจแก่ฝ่ายปกครองไว้หรือไม่ก็ตาม การลงโทษคู่สัญญาที่ท้าผิด
สัญญาเป็นอ้านาจของฝ่ายปกครองตามหลักทั่วไปที่น้ามาใช้กับสัญญาทางปกครองที่ศาลปกครอง
สูงสุดได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในค้าพิพากษา การเลิกสัญญาจะน้ามาใช้กับความผิดร้ายแรงที่เกิดขึน
ส่วนการลงโทษนันใช้ส้าหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น การปรับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญา
เป็นไปอย่างล่าช้า แต่อย่างก็ตามแม้อ้านาจในการลงโทษจะเป็นอ้านาจของฝ่ายปกครองก็ตามแต่
การลงโทษบางประการต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดในสัญญา เช่น อัตราค่าปรับ เป็นต้น
๒๓
๒๔

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, สัญญำทำงปกครองฝรั่งเศส, หน้า ๙๗
นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญำทำงปกครอง, หน้า ๔๔๓.

๒) การใช้อ้านาจในการบังคับตามสัญญาทางปกครอง ในเบืองต้นไม่ว่าคู่สัญญา
จะทราบหรือไม่ก็ตามว่าตนได้ท้าความผิ ด ฝ่ายปกครองจะต้องด้าเนินการแจ้ง ให้คู่สัญญาทราบ
ก่อนถึงความผิดเหล่านัน การลงโทษจะสามารถกระท้าได้ภายหลังจากที่ได้มีการเตือนแล้ว ทังนี
เนื่อ งจากการเตือ นให้คู่ สัญ ญาทราบถึง ความผิด ของตนเป็น ส่ว นหนึ่ง ของหลัก การว่ าด้ วยการ
ป้องกันตนเอง (principe des droits de la defense) การลงโทษเป็นการใช้อ้านาจฝ่ายเดียวโดย
ไม่ต้องฟ้องต่อศาลปกครอง การลงโทษของฝ่ายปกครองอาจเป็นการลงโทษทางการเงิน (sanction pecuniaire) หรือการบังคับ (sanction coercitive) ก็ได้ โดยการลงโทษทังสองประเภท
นีไม่มีผลท้าให้สัญญาทางปกครองสินสุด สัญญาจะสินสุดลงก็ต่อเมื่อฝ่ายปกครองบอกเลิกสัญญา
ซึ่งฝ่ายปกครองสามารถท้าได้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงเกิดขึนจากการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ
ส้าหรับวิธีการลงโทษด้วยวิธีการบังคับจะใช้ในกรณีที่การปฏิบัติตามสัญญาไม่
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สามารถท้ า ได้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งในสั ญ ญา ฝ่ า ยปกครองสามารถที่ จ ะมอบการ
ปฏิบัติการตามสัญญาให้บุคคลอื่นหรืออาจเข้าท้าเองก็ได้ โดยให้คู่สัญญาเดิมเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
(๑.๒) หลักเกณฑ์บังคับตามสัญญาทางปกครอง๒๕
คู่สัญญาฝ่ายปกครองต้องมีหน้าที่ท้าตามสัญญาทุกประการ ดังนันข้อสัญญาจึงเป็น
สิ่งที่เอกชนต้องเคารพ แต่อย่างไรก็ตามหลักกฎหมายปกครองยังเพิ่มเติมหน้าที่ของเอกชนเหนือ
จากข้อสัญญาโดยให้เอกสิทธิ์แก่คู่สัญญาฝ่ายปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้เอกสิทธิ์ของ
ฝ่ายปกครองในการบังคับตามสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองแสดงออกมาใน ๒ แนวทาง ดังนี
๑) กรณีฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายผิดสัญญา ในกรณีที่ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายผิดสัญญา
ก่อน เช่น ไม่ช้าระค่าตอบแทนให้เอกชนตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญา หลักสัญญาต่างตอบแทนทาง
แพ่งที่ให้สิทธิคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องยอมปฏิบัติตามสัญญาเช่นกัน จนกว่าฝ่ายปกครองจะท้า
ตามสัญญาก่อน (exception adimpieti contratus) น้ามาใช้บังคับไม่ได้ เอกชนต้องปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไป เพื่อความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ แต่อาจขอให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียหาย
และถ้าร้ายแรงอาจร้องขอต่อศาลเพื่อยกเลิกสัญญาได้ แต่จะเลิกสัญญาเองไม่ได้
๒) กรณีที่เอกชนเป็นฝ่ายผิดสัญญา เช่น การละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่
ถูกต้องตามข้อก้าหนดในสัญญา ฉ้อฉล หรือล่าช้า ฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ในการใช้มาตรการต่าง ๆ
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามสัญญาซึ่งมีความแตกต่างจากกฎหมายแพ่งในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญ ดังนี
๒๕

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, สัญญำทำงปกครองฝรั่งเศส, หน้า ๑๐๒.

ก. ฝ่ายปกครองไม่เพียงแต่เรียกค่าเสียหายหรือท้าการตอบโต้โดยไม่ยอม
ช้าระหนีที่ตนจะต้องช้าระตอบแทนให้แก่เอกชนเท่านัน แต่เพื่อไม่ให้ความต่อเนื่องของการบริการ
สาธารณะต้องเสียไป ฝ่ายปกครองยังอาจด้าเนินการบังคับให้เอกชนท้าตามสัญญาได้เอง โดยไม่
ต้องน้าคดีขึนสู่ศาลปกครองก่อน หลักนีคือ หลักเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในอันที่จะบังคับการฝ่าย
เดียวก่อนโดยไม่ต้องน้าคดีขึนสู่ศาลปกครอง (privileqe du prealatble) มาตรการบังคับดังกล่าว
มิได้มีความมุ่งหมายแต่เพียงการเยียวยาความเสียหายเท่านัน หากแต่มุ่งถึงการบังคับให้มีการ
ปฏิบัติ (l execution effective) ที่สอดคล้องกับความต้องการของประโยชน์สาธารณะเป็นส้าคัญ
ข. อ้านาจในการด้าเนินการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองนี

41

เป็นอ้านาจของฝ่ายปกครองที่จะด้าเนินการได้ อ้านาจด้าเนินการนีมีอยู่โดยผลของกฎหมายทัง ๆที่
ข้อความในสัญญาไม่ปรากฏ ฝ่ายปกครองก็สามารถใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะไม่มี
ข้อก้าหนดของสัญญาก้าหนดให้สิทธิเช่นว่านัน กล่าวคือ ฝ่ายปกครองมีสิทธิที่จะก้าหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมกับความพกพร่องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เสมอ แม้ว่าในสัญญาจะไม่ได้ก้าหนดไว้
(ค้าพิพากษาสภาแห่งรัฐลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๐๗ ในคดี Deplanque)
ค. อ้านาจบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองนี เป็นการตัดสินใจ
แต่เพียงฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ความผิดเสียก่อน เพียงแต่
ฝ่ายปกครองต้องแจ้งเตือนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนให้ทราบก่อนเท่ านัน ในกรณีเช่นนีจะเห็นได้ว่าใน
ระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองปรากฏว่ามีวิธีการเรียกว่าค้าสั่งทางปกครอง และเอก
สิทธิ์ที่จะบังคับให้ด้าเนินการไปก่อน privileqe du prealatble ซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญของการใช้
อ้านาจสาธารณะ การใช้สิทธิดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ศาลปกครองไม่ ยอมรับสิทธิ
ของฝ่ายปกครองในการปฏิเสธไม่ใช้เอกสิทธิ์ดังกล่าว และจะมาใช้สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อขอให้
บังคับคู่สัญญาฝ่ายเอกขนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยจะยกเว้นในบางกรณีเท่านัน (ค้าพิพากษาสภา
แห่ง รัฐ ลงวั นที่ ๒๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ ในคดี Ministere หลัก ดังกล่าวมีข้อ ยกเว้นเพีย ง
ประการเดียว คือ ศาลจะสั่งให้ยกเลิกสัมปทานบริการสาธารณะได้เฉพาะกรณีที่มีความบกพร่อง
อย่างร้ายแรงเท่านัน
(๑.๓) มาตรการในการบังคับตามสัญญาทางปกครอง๒๖
มาตรการหลัก ๆ ที่ฝ่ายปกครองน้ามาใช้ในการบังคับการตามสัญญาทางปกครอง
มีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท คือ
๑) มาตรการทางการเงิน มาตรการทางการเงินที่ฝ่ายปกครองน้า มาใช้บังคับก็คือ
การปรับไม่ว่าจะมีกรณีที่มีสัญญาก้าหนดไว้ซึ่ง สามารถน้ามาใช้ได้ในทันที่ที่มีการบกพร่องตาม
สัญญาที่ก้าหนดไว้เรียกว่าโทษทางสัญญา (pennalies contractuelles) เช่น การปรับรายวันตาม
๒๖

สุรพล นิติไกรพจน์ และคนอื่น ๆ, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๐.

จ้านวนที่ล่าช้าหรือการที่มีการค้านวณในภายหลังเมื่อมีความเสียหายเกิดขึน (ค่าเสียหายและ
ดอกเบีย)
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๒) มาตรการที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น ตามสั ญ ญา แม้ ว่ า จะเกิ ด ความบกพร่ อ งของ
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในกรณีเช่นนีฝ่ายปกครองจะเข้าท้าแทนที่เอกชนคู่สัญญาและด้าเนินการตาม
สัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนินการดังกล่าวซึ่งในกรณี
ของสัญญาการโยธาสารธารณะ เรียกว่า mise en regie กรณีของสัญญาพัสดุเรียกว่า execution
par default และในกรณีของสัญญาสัมปทาน เรียกว่า mise sous sequestre
๓) มาตรการเลิกสัญญา มาตรการเลิกสัญญาที่ท้าให้สัญญาสินสุดลงโดยไม่ต้องมี
การจ่ายค่าทดแทน ซึ่งในกรณีของคู่สัญญาพัสดุ เรียกว่า resilation aux torts การเลิกสัญญา
เพราะความผิด ของคู่ สั ญ ญา และกรณีสั ญญาสั ม ปทาน เรี ย กว่ า decheance การเลิ ก สั ญ ญา
สัมปทาน
(๒) กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองประเทศเยอรมัน๒๗
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมันนันได้บัญญัติ
ไว้ ใ นมาตรา ๕๔ ถึ ง มาตรา ๖๒ แห่ ง กฎหมายวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖
(verwaltungsverfahrensgesetz) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ โดยมาตรา ๖๒ แห่ ง
กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติให้น้ามาตราอื่น ๆตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้ กั บ สั ญ ญาทางปกครองตราบเท่ า ที่ ม าตรา ๕๔ ถึ ง มาตรา ๖๑ ไม่ ไ ด้ ก้ า หนดหลั ก เกณฑ์ ไ ว้
โดยเฉพาะ นอกจากนีมาตรา ๖๒ ยังได้ให้น้าบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันมา
ใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองได้ด้วย ฉะนันจึงอาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตเกี่ยวกับการใช้บังคับ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องสัญญาทางปกครองจึงตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ และประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
(๒.๑) หลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาทางปกครอง๒๘
ในระบบกฎหมายของประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมัน หลักเรื่องการบังคับตามสัญญา
ทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝ่ายปกครองจะบังคับกับเอกชนหรือประชาชนผู้ซึ่งมีภาระ
ผูก พัน ต้ องกระท้ าการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามหน้ าที่ แ ห่ง กฎหมายมหาชนจะต้ อ งเป็ นไปตามที่
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ง คั บ ทางปกครองของสหพั น ธ์ รั ฐ ลงวั น ที่ ๒๔ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๓
(Verwaltunges Verllstreckungsesetzes des Bundes) ก้าหนดไว้ ส้าหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การที่เอกชนหรือประชาชนฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝ่าย
ปกครองได้นัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิ จารณาคดีปกครอง ลงวันที่
๑๙ มีนาคม ๑๙๙๑ (Verwaltungsgerichtsordnung) ก้าหนดไว้
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มานิตย์ วงศ์เสรี, หลักกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำทำงปกครองของประเทศเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว,
๒๕๔๕), หน้า ๓๓-๔๒.
๒๘
มานิตย์ วงศ์เสรี, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑.

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองจะท้าการบังคับการตามสัญญาทางปกครอง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.
๑๙๗๖ (VwVfg) ของสหพันธ์รัฐเยอรมันได้ก้าหนดไว้ ดังนี
มาตรา ๖๑ การตกลงให้มีการบังคับการตามสัญญาทางปกครองในทันทีทันใด
๑) ประโยคที่หนึ่ง คู่สัญญาสามารถตกลงให้มีการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา
ทางปกครองได้ทันที ทังนี ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญาทางปกครองตามนัยแห่งมาตรา
๕๔ ประโยคที่สอง
ประโยคที่สอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Die Behode) ซึ่งจะเข้ามาเป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐใน
กรณีนี ได้ จะต้ องเป็ น เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐในระดับ หั ว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผู้ บัง คั บ บั ญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบอ้านาจทั่วไป หรือพนักงานที่ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานของรัฐ ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่จะไปประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษาได้ หรือ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๑๐ ประโยคที่หนึ่ง แห่ง
กฎหมายว่าด้วยศาลยุติธรรม (Deutsches Richtergesetz)
ประโยคที่ส าม นอกจากนี การตกลงให้ มีการบั งคับ ตามสัญ ญาทางปกครองใน
ทันทีทันใดนีจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อการตกลงดังกล่า วโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าท้าสัญญานีได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ้านาจควบคุมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าท้าสัญญา
ดังกล่าวด้วย
ประโยคที่สี่ การอนุญาตดังกล่าวไม่มีความจ้าเป็นเมื่อการตกลงให้มีการบังคับทาง
ปกครองนันเป็นการแสดงเจตนาโดยหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์หรือมลรัฐ
๒) ประโยคที่หนึ่ง ให้น้าบทกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์มา
ใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองตามความหมายของมาตรา ๑ ประโยคที่หนึ่งเมื่อคู่สัญญาเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของมาตรา ๑ อนุมาตรา ๑ เลขที่ ๑
ประโยคที่สอง ในกรณีที่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน หรือ
กลุ่ ม บุ ค คลที่ ร วมตั ว กั น ประสงค์ จ ะบั ง คั บ ตามสั ญ ญาทางปกครอง เพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ ช้ า ระเงิ น
(Geldgorderung) ให้น้ าบทบัญ ญั ติม าตรา ๑๗๐ อนุม าตรา ๑ ถึง อนุม าตรา ๓ แห่ ง ประมวล
กฎหมายว่าด้วยวิธพี ิจารณาคดีปกครอง (VwGO)มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ประโยคที่ ส าม ในกรณีของการบัง คั บตามสั ญญาทางปกครองเพื่ อเรี ยกร้ องให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายมาตรา ๑ อนุมาตรา ๑ เลขที่ ๑ กระท้าการจ้ายอมให้กระท้าหรือ
ละเว้นการกระท้า ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๑๗๒ แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (VwGO)มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒.๒) ขอบเขตของการบังคับการตามสัญญาทางปกครอง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาทางปกครองในทันที่ทันใดตามนัยมาตรา
๖๑ VwVfG ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สัญญาทังสองฝ่ายและเอกชนสามารถตกลงให้มีการบังคับ
การให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองได้ทันทีทั นใด โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครองก่อนนี มี
ขอบเขตการใช้บังคับเฉพาะกับสัญญาทางปกครองตามความหมายแห่งมาตรา ๕๔ VwVfG หรือ
สัญญาประเภทที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน (Suborddinationsrechtlichen Vertragen) ซึ่ง
ได้แก่สัญญาทางปกครองที่ท้าขึนระหว่างรัฐหรือฝ่ายปกครองฝ่ายหนึ่งกับเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งเท่านัน
ไม่รวมถึงสัญญาทางปกครองประเภทที่คู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกัน (Koordinationsrechtlichen
Vertragen) ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่สัญญาทางปกครองที่ท้าขึนระหว่างองค์กรทางปกครองด้วย
ตนเอง เช่น สัญญาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่น้าที่ไหล
ผ่านเขตแดนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทังสอง
ดังนัน ในกรณีที่คู่สัญญาตามสัญญาทางปกครองประเภทที่คู่สัญญามีฐานะเท่า
เทียมกันตกลงให้มีการบังคับตามสัญญาทางปกครองในทันที่ทันใดตามนัย มาตรา ๖๑ VwVFG
ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลในทางกฎหมาย เนื่องจากการตกลงดังกล่าวไม่มีพืนฐานทางกฎหมาย
รองรับให้สามารถกระท้าได้ (mangels gesetzlicher Grundlage)
(๒.๓) รูปแบบของการบังคับตามสัญญาทางปกครอง
การตกลงให้มี การบัง คับตามสัญญาทางปกครองในทันที ทัน ใดตามมาตรา ๖๑
VwVfG จะต้องท้าเป็นหนังสือ ทังนี เพราะหลักเกณฑ์เรื่องรู ปแบบของสัญญาจะต้องท้าเป็น
หนั ง สื อ แล้ ว ยั ง จะต้ อ งน้ า มาใช้ กั บ กรณี ข องข้ อ ตกลงให้ มี ก ารบั ง คั บ ตามสั ญ ญาทางปกครอง
(Vollstreckungstitel) ด้วย แต่อย่างไรก็ดีข้อตกลงให้ใช้มาตรการบังคับตามสัญญาทางปกครอง
ดังกล่า วไม่จ้าเป็ นต้ องระบุ หรือก้าหนดไว้ในสัญ ญาทางปกครองแม้ว่ าข้ อตกลงให้ มีก ารบั งคั บ
ดั ง กล่ า วจะปรากฏอยู่ ใ นบั น ทึ ก หรื อ ในรายงานการประชุ ม ข้ อ ตกลงนั นมี ผ ลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกัน เพียงแต่ข้อตกลงให้มีการบังคับตามสัญญาทางปกครองซึ่งจะต้องท้าเป็นหนังสือ
จะต้องมีความชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญาได้เจตนาตกลงในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
(๒.๔) ผูใ้ ช้อ้านาจบังคับการตามสัญญาทางปกครอง
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เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้ามาเป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐในการตกลงให้มีการบังคับตาม
สัญญาทางปกครองในทันทีทันใดตามมาตรา ๖๑ VwVfG นีได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบอ้านาจทั่วไป หรือเป็น
เจ้ า พนั ก งานที่ ด้ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานของรั ฐ ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมและความรู้
ความสามารถเข้าหลักเกณฑ์ตามาตรา ๑๑๐ ประโยคที่หนึ่งแห่งกฎหมายว่าด้วยศาลยุติธรรม
นอกจากนี ในการตกลงให้มีการบังคับการตามสัญญาทางปกครองตามมาตรา
๖๑ VwVfG นีผลจะสมบูรณ์ (wirksam) เมื่อการตกลงดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้ามาท้า
สัญญาทางปกครองนีได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ้านาจควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เข้าท้าสัญญาดังกล่าวแล้วด้วย อย่างไรก็ตามการอนุญาตดังกล่าวไม่มีความจ้าเป็น หาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า (๑) การตกลงให้มีการบังคับตามสัญญาทางปกครองนันเป็นการแสดงเจตนา
โดยหรือต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์หรือมลรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์หรือมลรัฐ
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ของสหพันธ์หรือมลรัฐ หรือ (๒)ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองของมลรัฐได้บัญญัติยกเว้นไว้ชัดเจนว่าไม่จ้าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ้านาจควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าท้าสัญญาทางปกครองดังกล่าว
นันก่อน เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของมลรัฐ Berlin, Breman c]t
Hambunrg เป็นต้น
(๒.๕) วิธีการบังคับการตามสัญญาทางปกครอง
กระบวนการในบังคับให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครอง (Vollstreckungsver
fahren) มาตรา ๖๑ อนุ ม าตรา ๑ ประโยคที่ ห นึ่ งถึ ง ประโยคที่ สี่ VwVfG เป็ นการก้า หนด
หลักเกณฑ์เรื่ององค์ประกอบของการตกลงให้มีการบังคับตามสัญญาทางปกครองทันที่ทันใด ส่วน
มาตรา ๖๑ อนุมาตรา ๒ ประโยคที่หนึ่งถึงประโยคที่สาม VwVfG เป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์เรื่อง
กระบวนการในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏว่าคู่สัญญาได้ท้าการตกลง
กันไว้โดยถูกต้องและสมบูรณ์ครบองค์ประกอบของมาตรา ๖๑ อนุมาตรา ๑ ประโยคที่หนึ่งถึง
ประโยคที่สี่ VwVfG
ส้ า หรั บ กระบวนการบั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาทางปกครอง ตาม ๖๑
อนุมาตรา ๒ ประโยคที่หนึ่งถึงประโยคที่สาม VwVfG อาจแยกพิจารณาได้ ๒ กรณี ๑) กรณีการ
บังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อเอกชนตามนัยมาตรา
๖๑ อนุ ม าตรา ๒ ประโยคที่ ห นึ่ ง VwVG ลงวั น ที่ ๒๔ เมษายน ๑๙๕๓ (Verwaltungs
Vollstreckungsgesetzes der Bnder เรียกโดยย่อว่า VwVG) มาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่จะ

46

บังคับ ตามสั ญญาทางปกครอง โดยกระบวนการในการบังคั บตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อเอกชนจะมีความแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับเนือหาสาระของสิทธิ
เรียกร้องในสัญญาทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐว่า เป็นสิทธิเรียกร้องให้เอกชนช้าระเงิน หรือเป็น
สิทธิเรียกร้องให้เอกชนกระท้าการจ้ายอมให้กระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ
๑) กรณีการบังคับตามสัญญาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อเอกชน
ก. กรณีการบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองเพื่อให้เอกชนช้าระ
เงิน กระบวนการในการบังคับตามสัญญาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เอกชนช้าระเงิน
ตามนั ย มาตรา ๖๑ อนุ ม าตรา ๒ ประโยคที่ ห นึ่ ง VwVfG ซึ่ ง ได้ ก้ า หนดให้ น้ า หลั ก เกณฑ์ ต าม
กฎหมายว่าด้ วยการบั งคับ ทางปกครองของสหพันธ์ รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๓ (VwVG) มาใช้บั งคับ โดย
อนุโลมนัน พอสรุปสาระส้าคัญ คือ เมื่อถึงก้าหนดที่เอกชนจะต้องช้าระเงินตามสัญญาทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีหนังสือเตือนให้เอกชนช้าระเงินภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาดัง กล่ าวแล้ วเอกชนยั งไม่ไ ด้ช้ าระเงิน เจ้าหน้า ที่ข องรัฐมีสิ ทธิ ออกค้ าบั งคั บ
(Vollstreckungsanordnung) และด้าเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของเอกชนมาขายทอดตลาดได้
ต่อไป
ข. กรณีการบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองเพื่อให้เอกชน
กระท้าการจ้ายอมกระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ ตามนัยมาตรา ๖๑ อนุมาตรา ๑ ประโยคที่
หนึ่ง (VwVG) มาใช้บังคับโดยอนุโลม พอสรุปสาระส้าคัญได้ คือ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมี
หน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน กระท้าการ จ้ายอมให้กระท้าการ หรือละเว้นกระท้าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง และได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญาทางปกครองให้สามารถบังคับได้ทันที เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถใช้วิธีบังคับทางปกครอง (Zwangsmittel) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ในการบังคับให้
เป็นไปตามสัญญาทางปกครอง คือ การจัดการแทน ค่าปรับทางปกครอง การบังคับทางปกครอง
ทังนี ตามนัยมาตรา ๙(๑) แห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์รัฐ ค.ศ.๑๙๕๓
(VwVG) และก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะด้าเนินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองโดย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี หนังสือเตือนให้คู่สัญญาฝ่าย
เอกชนทราบเพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนนันปฏิบัติการตามสัญญาทางปกครองภายในระเวลาที่
ก้าหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมส้าหรับคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นที่
จะต้องบังคับทางปกครองในทันทีทันใด (der sofortige Vollzun) เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท้าที่
ขัดกับกฎหมายอาญา หรือป้องกันมิให้เกิดอันตรายเสียหายต่อสาธารณะ เจ้าหน้าที่ ของรัฐจึงได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเตือนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้
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๒) กรณีการบังคับตามสัญญาทางปกครองของเอกชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ก. การบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐช้าระเงิน (Geldforderung des burgers) กระบวนการในการบังคับตามสิทธิเรียกร้องใน
สัญญาทางปกครองของเอกชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช้าระเงินเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรา ๑๗๐
อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. ๑๙๙๑
(Verwaltungsgerichtsordnung) หรือที่เรียกย่อว่า (VwGO) ก้าหนดไว้ ทังนีตามนัยมาตรา ๖๑
อนุมาตรา ๒ ประโยคที่สาม แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖
(VwVfG) ซึ่งพอสรุปสาระส้าคัญของหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๐ อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๓
VwGO ได้คือ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถยื่นค้าร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลปกครองบังคับ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช้าระเงินตามสัญญาทางปกครองได้ทันที โดยศาลปกครองจะเป็นผู้ก้าหนด
มาตรการในการบังคับ ตามสัญญาทางปกครอง (VollVollstreckungsmaBnahmen) และขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการต่อไป
ส้าหรับลั ก ษณะและวิ ธีก ารในการบั งคั บ ทางปกครองที่ ศ าลปกครองเป็ น ผู้
ก้าหนดนี ศาลปกครองไม่จ้าเป็นต้องก้าหนดให้เป็นไปตามค้าร้องของเอกชนก็ได้ แม้เอกชนจะมีค้า
ร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้บังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช้าระเงินตามสิทธิเรียกร้องแห่งสัญญาทาง
ปกครองก็ตาม ศาลปกครองอาจจะก้าหนดมาตรการบังคับทางปกครองเป็นอย่างอื่นตามที่ศาล
ปกครองพิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเหมาะสมได้
ข. การบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท้าการ จ้ายอมให้กระท้าการ หรือละเว้นกระท้าการ (Erzwingungeiner Handlung,
Duldung oder Unterlassung der Behorde)
มาตรา ๖๑ อนุมาตรา ๒ ประโยคที่สาม VwVfG ได้ก้าหนดให้การบังคับตาม
สิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองของเอชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าการจ้ายอมให้กระท้า
การหรือหรือละเว้นกระท้าการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา ๑๗๒ แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
พิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. ๑๙๙๑ ก้าหนดไว้ คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติการทางปกครอง
เอกชนมีสิทธิยื่นค้าร้องต่อศาลปกครองให้บังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยศาลปกครองจะสั่งการ
หรือเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวกระท้าการ จ้ายอมกระท้าการ หรือละเว้นกระท้าการ พร้อม
ทังแจ้งให้ทราบด้วยว่าหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก้าหนด
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั นจะต้ อ งจ่ า ยค่ า ปรั บ ทางปกครอง (Zwangsgeld) เป็ น จ้ า นวนตามที่ ศ าล
ปกครองก้าหนด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ มาร์ค และหากข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ได้มี
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การบังคับให้จ่ายค่าปรับทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
สัญญาทางปกครอง เอกชนก็มีสิทธิยื่นค้าร้องใหม่ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้บังคับทางปกครองได้
อี ก และศาลปกครองมี อ้ า นาจก้ า หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จ่ า ยค่ า ปรั บ ทางปกครองได้ อี ก
เช่นเดียวกัน ทังนี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครอง
(๔) กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองประเทศไทย
ก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเทศไทยได้รับการยอมรับแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของ
ต่างประเทศมาใช้ในระบบกฎหมายปกครองของไทย ๒๙ และได้มีการฝึกอบรมและสัมมนาหลัก
กฎหมายปกครองให้กับนิติกรของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่วนราชการอื่น เกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน
อดีตประเทศไทยได้มีการจัดท้าสัญญาทางปกครองอยู่ก่อนแล้ว แต่มิได้เรียกชื่อว่าเป็นสัญญาทาง
ปกครอง มี สั ญ ญาหลายประเภทที่ เกิ ดขึ นในช่ วงเวลาหลายสิบ ปี ที่ผ่ านมาไม่ว่ า จะเป็ น สั ญ ญา
ก่อสร้าง หรือสัญญาจัดหาพัสดุของทางราชการ หรือในกรณีที่มอบหมายให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือเข้ามาจัดท้าบริการสาธารณะดังกล่าวแทนรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่ารัฐกับเอกชนในการให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาจัดท้าบริการสาธารณะดัง กล่าว โดยปกติจะท้าในรูปของสัญญา
ซึ่งสัญญาที่เกิดขึนก็คือ สัญญาทางปกครองในปัจจุบันนันเอง แต่ในอดีตเรามักเรียกสัญญาประเภท
นีว่า สัญญาทางราชการหรือสัญญาของรัฐ๓๐
ในการพิจารณาว่าสัญญาที่เกิดขึนในระบบกฎหมายไทย สัญญาใดเป็นสัญญา
ทางปกครองหรือสัญญาทางแพ่ง (ที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองเป็นคู่สัญญา) นันจะต้องพิจารณาจาก
ความหมายของค้าว่า “สัญญาทางปกครอง” ที่ปรากฏในมาตรา ๓ พระราชบัญญัติจัดตังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า “สัญญาทางปกครอง หมายความ
รวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซี่งกระท้า
การแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาซึ่งจัดท้าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่ง
สาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
ดังกล่าวใช้ค้าว่า “หมายความรวมถึง” สัญญาทางปกครองที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ พระราชบัญญัติ
๒๙

กมลชัย รัตนสกาววงงศ์, “ความพยายามในการน้าแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมา
ใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” หน้า ๑๖.
๓๐
นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญำทำงปกครอง, หน้า ๒๙๘.
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จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให้
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นเพียงสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งเท่านัน
อาจมีสัญญาในลักษณะอื่นที่อาจเป็นสัญญาทางปกครองได้อีก๓๑
ลักษณะของสัญญาทางปกครองที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา ๓ ดังกล่าวนัน มี
หลักเกณฑ์ที่น้ามาพิจารณาอยู่ ๒ หลักเกณฑ์ที่แยกสัญญาทางแพ่งออกจากสัญญาทางปกครอง
คือ เกณฑ์ทางด้านองค์กร และเกณฑ์ทางด้านเนือหา
๑) เกณฑ์ทางด้านองค์กร ตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง มาตรา ๓ ก้าหนดว่า สัญญาทางปกครองต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท้าการแทนรัฐ ดังมีรายละเอียดดังนี
๑.๑) คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง พระราชบัญญัติจัดตัง
ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ใ ห้ ค้ า นิ ย ามไว้ ว่ า “หน่ ว ยงานทาง
ปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการอื่นที่เรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็น
กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตังขึนตามพระราชบัญญัติ หรือพระ
ราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้
อ้านาจทางปกครองหรือให้ด้าเนินการทางปกครอง เช่น สภาทนายความ แพทย์สภา
๑.๒) บุคคลอื่นที่กระท้าการแทนรัฐ ในกรณีที่สัญญาซึ่งบุคคลอื่นกระท้าแทนรัฐ
สัญญานันก็อาจเป็นสัญญาทางปกครองได้ ดังนัน บุคคลอื่นที่กระท้าแทนรัฐหมายถึง
ก. เอกชนผู้ได้รับหมายจากรัฐให้ด้าเนินการโดยตรง (มีหนังสือแจ้งชัด) ใน
กรณีจะเป็นที่ยุติว่าสัญญาที่ท้าขึนจะเป็นสัญญาทางปกครองเพราะมี หลักฐานชัดเจนว่า เอกชน
ได้รับมอบหมายจากรัฐให้กระท้าการแทนรัฐ
ข. เอกชนผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ด้าเนินการโดยปริยาย มักเกิดขึนในกรณี
ที่ผู้รับสัมปทาน หรือเป็นกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มิได้ตังขึนโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา ท้าสัญญากับบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการงานที่ตนได้รับมอบหมายจาก
รัฐ เช่น อาจจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่จะใช้ในการบริการสาธารณะ
๒) เกณฑ์ทางด้านเนือหา จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ จะต้องมี
วัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการด้าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือข้อก้าหนดในสัญญาเป็น
ข้อความซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ไม่ค่อยพบในสัญญาทางแพ่ง เพราะให้สิทธิพิเศษแก่ฝ่ายปกครองมาก
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ข้ อ ก้ า หนดในสั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษเป็ น การให้ เ อกสิ ทธิ์ แ ก่ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยปกครอง หมายถึ ง
ข้อ ก้า หนดในสั ญญานั นมี ลัก ษณะให้ เอกสิ ทธิ์ แ ละหน้ า ที่เป็ นพิ เศษแก่ รั ฐเหนือ เอกชนคู่ สัญ ญา
แตกต่างกับข้อสัญญาที่ก้าหนดโดยคู่สัญญาตามหลักความเสมอภาคและเสรีภาพในการท้าสัญญา
ตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเป็นการก้าหนดสิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยธรรมชาติของสิทธิ
๓๑

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ควำมรู้เ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง หลักกำรพิ้นฐำนของกฎหมำยปกครองและกำรกระทำทำง
ปกครอง, พิมพ์ครังที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕๗.

และหน้าที่นันเองไม่อาจถูกก้าหนดในสัญญาทางแพ่งได้
ตัวอย่างสัญญาทางปกครองของไทยในปัจจุบัน
ค้าสั่งที่ ร.๗๑/๒๕๕๔ ค้าร้องที่ ร.๔00/๒๕๕๓
ผู้ฟ้องคดี (จังหวัดราชบุร)ี ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ท้าสัญญาซือขายเครื่องพ่นเคมี
ระบบฝอยละอองละเอียด ยูแอลวี จ้านวน ๔ เครื่อง กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
ของโรงพยาบาลบางแพแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่ก้าหนดในสัญญา จึง
น้าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีช้าระเงินค่าปรับนัน เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็น
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๕๑ (๑) และมาตรา ๕๒ แห่ง
พ.ร.บระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่ง พ.ร.บจัดตังศาลปก ครองฯ และโดยที่มาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้กระทรวงสาธารณสุขมีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน เมื่อการจัด ซือเครื่อง
พ่นเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ยูแอลวี ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาพิพาทในคดีนี เป็นการจัดซือ
เครื่องมือส้าหรับพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ โดยการก้าจัดแมลง สัตว์น้าโรคและ
เชือโรคในมนุษย์ พืช สัตว์ และ ฆ่าเชือโรคในโรงพยาบาล อาคาร บ้านเรือน และ ที่พัก อาศัย
ดังนัน เครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ส้าคัญหรือจ้าเป็นเพื่อใช้ในการจัดท้าบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลบางแพให้บรรลุผล สัญญาซือขายเครื่องมือดังกล่าว จึง
เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ กรณีพิ พาทตามสัญญา
ดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับที่อยู่ในอ้านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราช บัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแจ้ง
ผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ วันดังกล่าว จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ห รือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีน้าคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครองในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการ
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ฟ้องคดีภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่ง
พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลขด้าที่ อ.๔0๓/๒๕๔๙
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ และผู้
ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ ผิ ด สั ญ ญาค้ าประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาดั ง กล่ า ว กั บ ผู้ ฟ้ อ งคดี (ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน) ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทังสองร่วมกันหรื อแทนกัน
รับผิดช้าระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ ง (๔) แห่ ง พ.ร.บ. จั ด ตั งศาลปกครองฯ เมื่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ค้ า สั่ ง ลงวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๔0
อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการก่อนชดใช้ทุนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงผิด
สัญญา วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี แต่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนีเมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ.
จัดตังศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฟ้องคดีประเภทนีจากเดิมสิบปี
นับแต่วันผิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชีขาด
อ้านาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีค้าวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้ ตามค้าวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่
๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๔๕ และผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งคดี ภ ายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ค้ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดอ้า นาจหน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจ้าเป็น
เกี่ยวกับอ้านาจพิจารณาพิพากษาของศาลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ศาลรับค้าฟ้องไว้พิจารณาได้
ศาลปกครองชันต้นอาจใช้ดุลพินิจรับค้าฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นก้าหนดระยะ เวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณา
ตามที่มาตรา ๕๒วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๓0 วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ ก้ า หนดให้ ค้ า สั่ ง ของศาลปกครองชั นต้ น ที่ รั บ ค้ า ฟ้ อ งคดี ที่ ยื่ น เมื่ อ พ้ น ก้ า หนด
ระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาเป็นที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอุทธรณ์คัดค้านค้าสั่ง
ดัง กล่า ว และศาลปกครองสู ง สุด ก็ ไม่ มี อ้า นาจทบทวนการใช้ ดุล พิ นิจ มี ค้า สั่ งดั ง กล่ า วของศาล
ปกครองชันต้นได้
(๔.๑) กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครอง
รัฐมีภารกิจในการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์มหาชน รัฐจึงมีความจ้าเป็น
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ตามหลักกฎหมายมหาชนที่จะต้องให้อ้านาจพิเศษแก่ฝ่ายปกครองในการก้ากับ ดูแล ควบคุม ให้มี
การปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาทางปกครอง ซึ่งพอสรุปจุดประสงค์โดยทั่วไปของการให้ฝ่ายปกครอง
มีเอกสิทธิ์ในการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครอง ดังต่อไปนี๓๒
๑) เพื่อให้สามารถด้าเนินการบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการสาธารณะให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งจะ
ส่งผลให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึนได้หรืออาจจะเกิดขึนได้อย่างทันท่วงที ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในการรับบริการสาธารณะ
๓) เพื่อประสิทธิภาพในการด้าเนินการบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองจึงต้องมี
อ้านาจในการใช้มาตรการบังคับให้มีการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองได้ ภายใต้ข้ อตกลงใน
สัญญาและหลักกฎหมายปกครองในการจัดท้าบริการสาธารณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายใน
การจัดท้าบริการสาธารณะ
การบังคับตามสัญญาทางปกครอง๓๓ หมายถึง การที่ฝ่ายปกครองใช้มาตรการหรือ
วิธีการที่คู่สัญญาทางปกครองได้ตกลงกันไว้ในข้อสัญญา และเป็นไปโดยผลของกฎหมายปกครอง
๓๒

พนม เอี่ยมประยูร , “ผลของสัญญาทางปกครอง,” ใน รวมบทควำมในโอกำสครบรอบ ๖๐ ปี ศำสตรำจำรย์ปรีดี เกษมทรัพย์
(กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์ พี.เค. พรินติงเฮ้าส์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๕๘-๑๖๙.
๓๓
พนม เอี่ยมประยูร, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๘-๑๖๙

ในเรื่องการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อบังคับกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ปฏิบัติตามสัญญาบกพร่อง หรือมีความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและโดยผลของกฎหมายปกครองให้การจัดการบริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จากค้านิยามข้างต้นสามารถแยกสาระส้าคัญของการบังคับการตามสัญญาทาง
ปกครองได้ ดังนี
๑) เป็นมาตรการหรือวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท้าขึนตามข้อตกลงใน
สัญญาเป็นไปโดยผลของกฎหมาย
๒) คู่สัญญาฝ่ายปกครองจัดท้ามาตรการหรือวิธีการบังคับแก่คู่สัญญาโดยอาศัย
ข้อตกลงในสัญญาและอ้านาจตามกฎหมาย
๓) มาตรการหรือวิธีการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองใช้บังคับแก่
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซึ่งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา
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๔) คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถใช้วิธีการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทาง
ปกครองได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยอ้านาจศาล
๕) วัตถุประสงค์ที่ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองได้เองของ
ฝ่ายปกครองนีเป็นวิธีการลงโทษและให้การจัดการสาธารณะบรรลุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
กล่ าวโดยสรุ ป การบั ง คั บ ตามสั ญ ญาทางปกครองเป็ น มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารที่
คู่สั ญ ญาฝ่ ายปกครองใช้ อ้ านาจตามข้ อ ตกลงในสั ญญาและโดยผลของกฎหมายปกครองซึ่ ง มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่อ การจั ดท้ าบริการสาธารณะ การบัง คับ ตามสัญ ญาทางปกครองเป็น วิธี การที่
คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองได้เองโดยไม่ต้องให้ศาลมี
ค้าสั่งอนุญาตหรือค้าพิพากษา แต่การบังคับตามสัญญาทางปกครองนันต้องกระท้าภายในกรอบ
ของข้อตกลงในสัญญา และโดยผลของกฎหมายปกครอง ทังในเรื่องรูปแบบ วิธีการ และขันตอนที่
จะต้องกระท้าในการบังคับการตามสัญญาทางปกครองโดยฝ่ายปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๓.๕ คำสั่งทำงปกครอง
รัฐในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีภารกิจในการจัดท้าบริการสาธารณะ รัฐจึงมีเอก
สิทธิ์เหนือกว่าเอกชนทังนีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานจัดท้าบริการสาธารณะ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์มหาชน แต่จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนอย่างสมดุลควบคู่
กันไปด้วย การใช้อ้านาจทางปกครองของรัฐอยู่บนพืนฐานของหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม กล่าวคือ
การกระท้าของฝ่ายปกครองจะต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทาง
ปกครอง และมีการตรวจสอบการใช้อ้านาจของฝ่ายปกครองให้อยู่ในความเหมาะสมพอดี
ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็น
กฎหมายก้าหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ปรากฏตามมาตรา ๓ “วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี เว้น
แต่ในกรณีที่กฎหมายใดก้าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์
ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่้ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดใน
พระราชบัญญัตินี” และมาตรา ๕ "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการ
และการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด้าเนินการ
ใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี ” การปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
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ดัง กล่ าวได้ ว างหลั กเกณฑ์ การปฏิบั ติ เป็ นขั นตอนก่ อนออกค้า สั่ง ทางปกครองหรื อ กฎ อั นเป็ น
มาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจและให้เอกชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ได้ว่าฝ่ายปกครองได้ปฏิบัติโดยชอบตามขันตอนดังกล่าวหรือไม่ เมื่อออกค้าสั่งทางปกครองแล้วผู้
อยู่ใต้บังคับค้าสั่งทางปกครองมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งทางปกครองนัน และมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ในการออกค้าสั่งทางปกครองนัน
ควำมหมำยของกำรกระทำงปกครอง ได้แก่๓๔
ประกำรที่หนึ่ง บรรดาการกระท้าของ “ฝ่ำยบริหำร” ( exécutive ) ในฐานะที่
เป็นหัวหน้ากระทรวง ทบวง กรม หรือในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในกระทรวง
ทบวง กรมต่างๆ การกระท้าของฝ่ายบริหารในฐานะนี เป็นการกระท้าของฝ่ายปกครอง
ประกำรที่สอง บรรดาการกระท้าทังหลายของข้าราชการซึ่งเป็ น “เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปกครอง” ( autorité administrative )
นอกจากนี การกระท้าทางปกครองอาจจะพิจารณาแยกออกได้เป็น “กฎ”
( Règlement ) อย่างหนึ่ง กับ “คำสั่งทำงปกครอง” ( Décision exécutoire ) อีกอย่างหนึ่ง
ทังกฎและค้าสั่งทางปกครองสองประการนีเป็ น “กำรกระทำทำงกฎหมำยของกำรกระทำทำง
ปกครอง” ( l’acte juridique administratif ) หรือเป็นสิ่งที่เรียกว่า “นิติกรรมทำงปกครอง
ฝ่ำยเดียว” ( l’acte administratif unilatéral ) ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกับการกระท้าทาง
ปกครองอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า “กำรปฏิบัติกำรทำงปกครอง” ( acte administratif operation matérielle ) ซึ่งหมายถึง “การใช้ก้าลังทางกายภาพของฝ่ายปกครองเพื่อบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย”
การกระท้าทางกฎหมายของฝ่ายปกครองหรือการกระท้าทางปกครองในที่นีจึง
หมายถึง “ การกระท้าฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มุ่งประสงค์ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพการณ์ ทางกฎหมาย ” ( Ordonnancement juridique ) โดยการก้าหนดหน้าที่หรือ
๓๔

พันต้ารวจเอก อังกูร วัฒนรุ่ง,“หลักควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทางปกครอง”, หน้า ๒-๑๒.

โดยการให้ สิ ท ธิ หรือ อาจจะกล่ าวได้ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ “เป็ น การกระท้ า ฝ่ า ยเดี ย วของฝ่ า ย
ปกครองที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางกฎหมายที่เป็นอยู่โดยการเปลี่ยนแปลง
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สิทธิหน้าที่ของบุคคล” การกระท้าดังกล่าวจึงต้องชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นการกระท้าอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายแล้วย่อมมีการร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการกระท้าดังกล่าวเสียได้
ส่วน “กำรกระทำทำงปฏิบัติกำร”( acte administratif operation
matérielle ) นัน เป็นการกระท้าที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของบุคคล
แต่อย่างใด แต่เป็นการกระท้าในทางวัตถุทั่วๆไป เช่น การซ่อมถนน การตีเส้นท้าเครื่องหมาย
จราจร การติดตังเครื่องมือของฝ่ายปกครอง การส่งเอกสาร การรือถอนสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น
การกระท้าทางปฏิบัติการของฝ่ายปกครองนีอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เช่นเดียวกับการ
กระท้าทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง แต่ย่อมจะไม่สามารถมีการด้าเนินคดีเพื่อขอให้เพิกถอน
การปฏิ บัติ การนันได้ เพราะการกระท้ าทางปฏิ บัติ การนันไม่ ก่ อให้เกิ ด “ผลทางกฎหมาย”
ที่จะให้มีการเพิกถอนได้ และโดยสภาพแล้วการกระท้าทางปฏิบัติการไม่อาจถูกเพิกถอนได้ แต่
การปฏิบัติการนันอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านวัตถุอย่างเดียว กล่าวคือ เป็นการละเมิด
ดังนันการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระท้าทางปฏิบัติการของฝ่ายปกครอง จึงเป็น
เรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ใช่เรื่องของการเพิกถอนการกระท้า
อย่ า งไรก็ ต าม การกระท้ า ทางกฎหมายและการกระท้ า ทางปฏิ บั ติ ก ารมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือ การกระท้าทางปฏิบัติการนันส่วนใหญ่จะกระท้าลงไปเพราะมีการ
กระท้าทางกฎหมายมาก่อน เช่นมีค้าสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการกระท้าทางกฎหมายให้กระท้า
การ อันเป็นการกระท้าทางปฏิบัติการนัน ดังนัน จึงสามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนการกระท้า
ทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดการกระท้าทางปฏิบัติการนันได้ ถ้ าเห็นว่าการกระท้านันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ทัง “กฎ” และ “คำสั่งทำงปกครอง” ต่างก็เป็น การกระท้าทางปกครอง
( Acte administratif ) แต่มีความแตกต่างกันอยู่บางประการ กล่าวคือ “กฎ” นันมีลักษณะ
เป็นการทั่วไป มิได้มีผลเป็นการเฉพาะเจาะจงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกับกรณีใดกรณีหนึ่ ง
ส่วน “คำสั่งทำงปกครอง” นัน จะมีผลเฉพาะกับบุคคลหรือมีผลเฉพาะกับกรณีใดกรณีหนึ่งและ
ไม่ มี ผ ลผู ก พั น ต่ อ บุ ค คลอื่ น ที่ ค้ าสั่ ง ทางปกครองนั นมิ ไ ด้ ร ะบุ ห รื อ ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง แต่ ว่ า
“คำสั่งทำงปกครอง” ครังก่อนๆจะมีผลผูกพันฝ่ายปกครองให้ต้องถือเป็นแนวทางอย่างเดียวกัน
ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน ทังนีเป็นไปตาม “หลักแห่งควำมเสมอภำค” นั่นเอง
โดยปกติแล้ว “คำสั่งทำงปกครอง” จะมีอายุความ และอายุความในเรื่องค้าสั่ง
ทางปกครองมั ก จะมี ร ะยะเวลาสั น บุ ค คลหรื อ เอกชนผู้ ไ ด้ ผ ลกระทบอย่ า งใดๆจากค้ า สั่ ง
ทางปกครองหากมี ข้อ โต้แ ย้ง หรือมีข้ ออุ ทธรณ์ค้ าสั่ง อย่ างใดๆ บุ คคลหรื อเอกชนนันจะต้อ ง
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ด้ า เนิ น การฟ้ อ งร้อ งหรือ อุ ทธรณ์ โ ต้ แ ย้ ง ค้ า สั่ ง ดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก้ า หนด
แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องอายุความฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครองนี อาจมีกฎหมาย
ก้าหนด “ขั้นตอน” ไว้ให้ต้องอุ ทธรณ์ต่อหน่วยงำนหรือต่อองค์กรใดก่อน แต่บางกรณีก็
อาจก้าหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เลย โดยทั่วไปแล้ว ในเรื่องอายุความ ศาลปกครอง
จะมีอ้านาจใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางมาก มิได้เคร่งครัดมากนักในเรื่องอายุความหากเป็น
กรณีที่เป็ น “ประโยชน์ต่อส่ วนรวม” ซึ่งหมายถึง กรณีที่เป็น ประโยชน์ต่อทังประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ ของเอกชน ศาลปกครองก็อาจอนุโลมรับ ฟ้องไว้ พิจารณาได้แม้จ ะ
ล่วงเลยเวลาก้าหนดอายุความแล้วก็ตาม
ในเรื่องของ “คำสั่งทำงปกครอง” นี ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ให้ความหมายของ “คำสั่งทำงปกครอง” ไว้ว่า “ ค้าสั่ง
ทางปกครอง หมายถึง การใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์
ขึนระหว่างบุคคลในอันที่จะ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเป็นการถาวรหรือชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงกฎ ”
คำสั่งทำงปกครองจึงมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี
1. เป็นมาตรการหรือค้าสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
2. เป็นการใช้อ้านาจตามกฎหมายปกครอง
3. เป็นค้าสั่งที่ออกให้มีผลเฉพาะราย
4. มีผลผูกพันและบังคับต่อผู้รับค้าสั่ง
5. มีผลทางกฎหมายสู่ภายนอก
โดยสรุปจึงเห็นได้ว่า โดยทั่วไปแล้วนัน ฝ่ายปกครองมีภารกิจในการจัดท้าบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในการจัดท้าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองดังกล่าว
ให้บรรลุผลฝ่ายปกครองมีวิธีการที่ส้าคัญ คือ
1. กำรใช้อำนำจทำงกฎหมำย อันได้แก่ กฎหมายปกครองที่ให้อ้านาจฝ่าย
ปกครองกระท้าการด้วยการออกเป็น “กฎ” “ค้าสั่ง” หรือ “การกระท้าอื่นใด”
2. สัญญำทำงปกครอง ซึ่งเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ฝ่ายปกครองน้าไปใช้
เพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจของฝ่ายปกครอง
จากความหมายและลักษณะของ “คำสั่งทำงปกครอง” ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จึงสรุปได้ว่า “ค้าสั่งทางปกครองนันเป็นการใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบ
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ต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล” ดังนัน จึงต้องมีการควบคุมค้าสั่งทางปกครองให้
เป็นไปตาม “หลักแห่งควำมชอบด้วยกฎหมำย” ( Principe de la légalité ) ด้วย
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองนัน ในเบืองต้นอธิบาย
ได้ว่า ในรัฐเสรีนิยมนันมีสภาพเป็น “นิติรัฐ” ( État de Droit ) ซึ่งหมายความว่า เป็นรัฐที่อยู่
ภายใต้ระบบกฎหมาย ฝ่ายปกครองจะใช้อ้านาจกระท้าการอย่างใดๆได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้
อ้านาจการกระท้าทังหลายอันเป็นการใช้อ้านาจรัฐนันต้องอยู่ภายใต้ “หลักควำมชอบด้ วย
กฎหมำย” ( Principes de la Légalité ) ทังสิน ดังนัน การกระท้าทางปกครอง ซึ่ง
หมายความรวมถึงทัง “กฎ” “คำสั่ง” และ “กำรกระทำอย่ำงอื่นๆของฝ่ำยปกครอง” จึงต้อง
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหลักความชอบด้วยกฎหมายนี
“คำสั่งทำงปกครอง” หมายถึง ค้าสั่งที่มาจากองค์กรทางปกครอง (organe
administratif ) และเป็น “นิติกรรมทำงปกครองฝ่ำยเดียว”( acte administratif unilatéral
) ซึ่งหมายถึง เป็นการกระท้าที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย ( produit des effets de droit )
และมีผลบังคับเฉพาะบุคคล ( acte individuel ) ซึ่งบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากค้าสั่ งดังกล่าว
อาจฟ้องขอให้เพิกถอนค้าสั่งนันต่อศาลปกครองได้
ค้าสั่งทางปกครองเป็นวิธีการใช้อ้านาจของฝ่ายปกครองที่ใช้มากที่ สุดในการ
ด้าเนินกิจกรรมทางปกครองนอกเหนือไปจากการ “กระท้าทางกายภาพ” และ “สัญญาทาง
ปกครอง” ( contrat administratif )
กำรควบคุมควำมชอบด้วยกฎหมำยของคำสั่งทำงปกครองตำมหลักกฎหมำยของไทย
ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ “คำสั่งทำงปกครอง” ตามกฎหมาย
ของประเทศไทยนัน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ.๒๕๔๒ แล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า การควบคุ ม ตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองกระท้าได้ดังนี คือ
1. กำรควบคุมตรวจสอบใน “รูปแบบ” และ “ขั้นตอน” ของคำสั่งทำง
ปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ก้าหนดกระบวนการ
ของการออกค้าสั่งทางปกครองไว้ทัง “รูปแบบ” และ “ขั้นตอน” ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกค้าสั่ง
ทางปกครองนัน เพื่อให้ค้าสั่งดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สรุปได้ดังนี
1.1. เจ้าหน้าที่ที่ออกค้าสั่งทางปกครองต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ
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ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งค้าสั่งได้
1.2. ก้าหนดกระบวนการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งสิทธิและ
หน้าที่ให้คู่กรณีทราบ
1.3. กรณีค้าสั่งทางปกครองกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องเปิด
โอกาสให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของ
ตน
2. กำรควบคุมในกำรทำคำสั่งทำงปกครอง
ในการท้าค้าสั่งทางปกครอง กฎหมายดังกล่าวได้ก้าหนดรูปแบบของค้าสั่ง
ทางปกครองไว้ มีรายละเอียดที่ส้าคัญ ได้แก่ ค้าสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพทางกฎหมายหรือ
กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้รับค้าสั่ง ค้าสั่งนันจะต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย ซึ่งการแสดงเหตุผลของ
ค้าสั่งนีนับว่าเป็นรูปแบบอันเป็นสาระส้าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายและความชอบด้วยเหตุผลของค้าสั่งทางปกครอง นอกจากนีในการแจ้งค้าสั่งทาง
ปกครองจะต้องมีการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้ง วิธี การยื่นค้าอุทธรณ์หรือ ค้าโต้แย้ง และ
ระยะเวลาส้าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ด้วย
3. กำรควบคุมตรวจสอบภำยหลังกำรออกคำสั่งทำงปกครอง
ภายหลังจากที่ฝ่ายปกครองได้มีค้าสั่งทางปกครองแล้ว กฎหมายยังเปิด
โอกาสให้ ฝ่ายปกครองผู้ อ อกค้ าสั่ งสามารถแก้ไ ขค้ า สั่ ง ดั งกล่ า วให้ ถู กต้ อ งเหมาะสมได้ โดย
ก้ า หนดให้ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ค้ า สั่ ง ซึ่ ง ตามกฎหมายวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯดั ง กล่ า ว
ก้าหนดให้เป็น “ระบบการอุทธรณ์สองชัน” กล่าวคือ การก้าหนดให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ออกค้าสั่งนันเอง ในชันนีหากผู้ท้าค้าสั่งเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็สามารถแก้ไขค้าสั่งนันให้ถูกต้อง
เหมาะสมได้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งไม่เห็ นด้วยกับอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องส่งอุทธรณ์นันไปให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนพิจารณาอีกชันหนึ่ง
กระบวนดัง กล่ าวเป็น การให้ โอกาสฝ่ า ยปกครองแก้ ไ ขค้ า สั่ งของตนให้
ถูกต้องภายในองค์กรของผู้ออกค้าสั่งนันเอง หากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเป็นประการใด
และผู้รับค้าสั่งยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยนันก็สามารถไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
ขอให้เพิกถอนค้าสั่งทางปกครองนันได้อีก
นอกจากนีกฎหมายยังให้มีกรณีที่ฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนค้าสั่งทาง
ปกครองได้แม้ว่าระยะเวลาจะล่วงเลยระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้วก็ตาม ทังนีเพราะหลักกฎหมาย
ปกครองถือว่า ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องแก้ไขค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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หลั ก เกณฑ์ ท ำงกฎหมำยที่ ศ ำลปกครองฝรั่ ง เศสใช้ ค วบคุ ม ควำมชอบด้ ว ย
กฎหมำยของคำสั่งและกำรกระทำทำงปกครอง
รองศำสตรำจำรย์ ดร. โภคิน พลกุล รองประธำนศำลปกครองสูงสุด ได้อธิบาย
ไว้ว่า “หลักกฎหมายที่ศาลปกครองฝรั่งเศสใช้ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของค้าสั่ง
และการกระท้าทางปกครองนันตามแบบดังเดิม แบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆ ๔ ประการ ด้วยกัน
คือ
๑.
หลั ก กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำโดยปรำศจำกอ ำนำจ
(
L’INCOMPETENCE )
ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า ในนิ ติ รั ฐ นั นการ
กระท้าทังหลายซึ่งเป็นการใช้อ้านาจรัฐต้องอยู่ภายใต้ “หลักแห่งควำมชอบด้วยกฎหมำย” (
Principes de la légalité ) ทังสิน หมายความว่า ค้าสั่งทางปกครองนันจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย นอกจากจะหมายถึ ง ต้ อ งเคารพต่ อ หลั ก ล้ า ดั บ ชั นของกฎหมายแล้ ว ยั ง จะต้ อ งมี
กฎหมายให้อ้านาจกระท้าการดังกล่าวไว้ด้วย
ในประเด็ น เรื่ อ งค้ า สั่ ง หรื อ การกระท้ า ทางปกครองต้ อ งกระท้ า โดยผู้ มี
อ้านาจตามกฎหมายนี อาจเป็นการมีอ้านาจโดย “กำรมอบอำนำจปฏิบัติรำชกำรแทน” ซึ่ง
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติก้าหนด “เรื่อง”ที่ให้มีการมอบอ้านาจและ “บุคคล” ที่สามารถรับมอบ
อ้านาจ จึงจะท้าให้ผู้รับมอบอ้านาจกระท้าการตามที่ตนได้รับมอบอ้านาจมานันได้
ส่วน “กำรมอบอำนำจลงนำม” นัน เป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยอาศัยอ้านาจในนามของผู้มอบอ้านาจนันเอง
หลักกฎหมายว่าด้วยการกระท้าโดยปราศจากอ้านาจตามหลักกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสอาจแยกพิจารณาออกได้เป็น ๓ กรณีด้วยกัน กล่าวคือ
1.1. กำรไม่มีอำนำจทำงด้ำน “เนื้อหำ” ได้แก่ กำรที่ฝ่ำยปกครองออก
ค้า
สั่งทำงปกครองโดยไม่มีอำนำจ ตัวอย่างเช่น การปลูกอาคารบ้านเรือนรุกล้าทางน้า อันเป็น
เรื่องของอ้านาจศาลในการสั่งให้รือถอนอาคารที่ปลูกรุกล้านัน แต่ฝ่ายปกครองเข้ าใจว่าเป็น
อ้านาจของฝ่ายปกครองสั่งรือถอนได้ เมื่อฝ่ายปกครองไปสั่งให้รื อถอนเสียเอง ดังนีเท่ากับ เป็น
การกระท้าโดยปราศจากอ้านาจอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องการกระท้าโดยปราศจากอ้านาจซึ่งเป็น
การกระท้าหรือเป็นค้าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกกรณีหนึ่ง ได้แก่ “กำรไปใช้อำนำจของอีก
หน่วยงำนหนึ่ง” กล่าวคือ เป็นกรณีฝ่ายปกครองที่ออกค้าสั่งไม่มีอ้านาจในตัวเอง แต่ไปใช้
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อ้านาจของอีกหน่วยงานหนึ่ง เพราะเข้าใจว่าเป็นอ้านาจของตนเอง แม้แต่ในหน่วยงานเดียวกัน
กรณีไปใช้อ้านาจของอีกคนหนึ่ง เช่น เจ้าหน้าที่ตามล้าดับชันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปใช้อ้านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเพราะเข้าใจว่าตนเองมีอ้านาจนัน เช่นนีก็เท่ากับเป็นการกระท้าโดยปราศจาก
อ้านาจเช่นเดียวกัน
1.2. กำรไม่มีอำนำจทำงด้ำน “พื้นที่” กรณีที่เห็นได้ชัดเจนมักเป็นเรื่อง
ของ “ท้องถิ่น” เช่น นายกเทศมนตรีซึ่งมีอ้านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปมีอ้านาจ
ในออกกฎและวางระเบียบภายในพืนที่ของตน แต่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีได้ได้ออกค้าสั่งหรือ
ออกกฎเกินเขตพืนที่ของตน ดังนี เป็นการกระท้าที่ไม่มีอ้านาจทางด้านพืนที่
1.3. กำรไม่มีอำนำจทำงด้ำน “เวลำ” การไม่อ้านาจทางด้าน “เวลา”
ตัวอย่างเช่น มีค้าสั่งแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งหนึ่งในวันที่ ๑ โดยในค้าสั่งให้มีผลตังแต่วันที่ ๑๖
ปรากฏว่าผู้ได้รับค้าสั่งแต่งตังดังกล่าวได้ออกค้าสั่งทางปกครองในวันที่ ๑๐ ดังนีถือว่าเป็นการ
ออกค้าสั่งทางปกครองนันโดยไม่มีอ้านาจตามกฎหมาย หรือ กฎหมายได้ระบุเงื่อนเวลาเอาไว้
ให้การด้าเนินการนันๆอยู่ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายก้าหนด เช่น “วาระการด้ารงต้าแหน่ง
ของคณะกรรมการ” ดังนีเมื่อหมดวาระก็เท่ากับหมดอ้านาจ นอกจากจะมี “สถานการณ์พิเศษ”
ซึ่งตามหลักกฎหมายฝรั่งเศสอาจยืดระยะเวลาการมีอ้านาจออกไปได้ อีกระยะหนึ่ง แต่ถ้าไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การหมดวาระก็เท่ากับไม่มีอ้านาจ
๒. หลักกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำที่ “ผิดรูปแบบ” ( VICE DE FORME ) หรือ
“ผิดขั้นตอน” ( VICE DE PROCÉDURE )ตำมที่กฎหมำยกำหนด
หั ว ข้ อ นี ในประการแรกอาจแยกพิ จ ารณาออกไปอี ก ได้ ว่ า “กำรผิ ด
รูปแบบ” ( forme ) หรือ ผิด “ขั้นตอนหรือวิธีกำร” ( procédure ) นันเป็น “กำรกำหนด
แบบบังคับ” หรือเป็นเพียง“แนวปฏิบัติ” ( directives ) หากเป็นการผิด “รูปแบบ” ที่เป็นการ
ก้าหนดแบบบังคับ เช่นกฎหมายก้าหนดให้ต้องปรึกษาหารือองค์กรที่ปรึกษา หรือต้องท้าประชา
พิจารณ์เสียก่อน ที่จะมีค้าสั่งทางปกครอง หากไม่ด้าเนินการดังกล่าวก่อนมีค้าสั่งทางปกครอง
เช่นนี การกระท้าหรือการออกค้าสั่งนันเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่หากเป็นเพียงการอัน
มิได้ด้าเนินการตาม “แนวปฏิบัติ”( directives ) ก็อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ในบางกรณี กล่าวคือ
ต้องพิจารณาว่า รูปแบบหรือขันตอนนันเป็นสาระส้าคัญของการใช้อ้านาจรัฐในเรื่องนันหรือไม่
ถ้าเป็นสาระส้าคัญ การกระท้านันก็ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ถ้าไม่ใช่สาระส้าคัญ ก็อาจจะแก้ไข
ให้สมบูรณ์ได้โดยการกระท้านันยังคงมีผลบังคับต่อไป
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โดยทั่วไปแล้ว เรื่อง“ขั้นตอน”ที่กฎหมายก้าหนดเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่ง
เพราะถือว่าเรื่อง“ขั้นตอนเป็นหลักเกณฑ์เพื่ อคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ ำพของประชำชน”
การกระท้าทางปกครองที่ผิดไปจาก “ขันตอน ตามที่กฎหมายก้าหนด” ถือเป็นเรื่องร้ายแรง
และไม่ ส ามารถย้ อ นกลั บ ไปแก้ ไ ขได้ เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ก ระท้ า ตามขั นตอนที่ ก ฎหมายก้ า หนด
การกระท้าทางปกครองเรื่องนันย่อมเสียไป
ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้ก้าหนดขันตอนไว้ให้ต้องกระท้าแต่ฝ่ายปกครองไป
สร้างขันตอนขึนมาเอง เช่น กฎหมายไม่ได้ก้าหนดให้ต้องท้าประชาพิจารณ์หรือไม่ได้ก้าหนดให้
ต้องปรึกษาหารือแต่ฝ่ายปกครองไปริเริ่มท้าประชาพิจารณ์หรือไปปรึกษาหารือเอง เช่นนี เมื่อ
ฝ่ายปกครองริเริ่มท้าไปแล้วก็ต้องด้าเนินการให้ครบถ้วน จะยกเลิกเสียกลางคันไม่ได้
ในกรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องปรึกษาหารือองค์กรใดก่อน
ที่จะมีค้าสั่งทางปกครองนัน หากฝ่ายปกครองไปปรึกษาองค์กรอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่ากันกับ
องค์กรที่กฎหมายก้าหนด เช่นนีการกระท้าทางปกครองนันก็ยังมีผลใช้ได้อยู่ เช่น กฎหมาย
ก้าหนดให้ปรึกษาหารือคณะกรรมการจังหวัด แต่ฝ่ายปกครองไปปรึกษาหารือ “สภาจังหวัด”
เช่ น นี เห็ น ได้ ว่ า สภาจั ง หวั ด มี ฐ านะสู ง กว่ า และครอบคลุ ม คณะกรรมการจั ง หวั ด อยู่ แ ล้ ว
การกระท้าหรือค้าสั่งทางปกครองกรณีนีจึงถือว่าชอบด้วยกฎหมาย
เรื่อง “เหตุผล” ที่ต้องแสดงในค้าสั่งก็เช่นเดียวกัน ตามหลักกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสนัน ในค้าสั่งทางปกครองจะต้องมีเหตุผลแสดงเสมอโดยเฉพาะกรณีที่เป็นค้าสั่ง
ที่เป็นโทษแก่ผู้รับค้าสั่ง แต่ค้าสั่งที่เป็นคุ ณอาจไม่แ สดงเหตุผ ลในค้าสั่ ง ก็ได้ แต่บ างกรณีที่มี
ปัญหาไม่อาจแสดงเหตุผลในค้าสั่งได้ก็ถือเป็นข้อยกเว้น
เรื่อง “รูปแบบ” “ขั้นตอน” และ “เหตุผลในคำสั่ง” นี หลักกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสจะเหมือนกับหลักกฎหมายในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ของไทย
แต่ว่าเดิมมานันในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสมิได้มีก้าหนดเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็น
ประมวลกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนของไทย หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศสนันเป็น
“หลักกฎหมำย” ที่ศาลปกครองฝรั่งเศสได้สร้างขึนและวางเป็นหลักเอาไว้ แต่ต่อมาได้มีการ
น้าเอาหลัก กฎหมายปกครองต่างๆมาประมวลรวบรวมไว้ เป็นหมวดหมู่และเรียกว่า Code
Administratif ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมมาถึงปี ค.ศ. 2009 แล้ว
ตามปกติในทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองมักจะไม่ได้ก้าหนด
รูปแบบไว้ชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึนส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นกรณี “กำรลงนำม” ต่างๆ เช่น ไม่ได้ลง
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นามในค้าสั่ง ท้าให้ค้าสั่งนันไม่มีผล หรือกรณี “กำรลงนำมรับสนอง” หากผู้ลงนามรับสนองไม่
มีอ้านาจก็ถือเป็นการกระท้าที่ผิดรูปแบบ
ในเรื่อง “รูปแบบ” นีมีข้อพิจารณาที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ หลัก
กฎหมายทั่วไปในเรื่อง “กำรรับฟังควำมทุกฝ่ำย” ( ละติน : AUDI ALTERAM PARTEM ; โอ
ดี
อัลเตอแรม ปาเตม หรือ HEAR BOTH PARTIES) ซึ่งเป็นหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติและเป็นหลักกฎหมายทั่วไป ในฝรั่งเศสจะมีหลักคล้ายคลึงกันคือ หลัก DROIT DE LA
DÉFENSE ( ดรัวต์ เดอ ลา เดฟ๊องส์ ) หรือ “หลักกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิป้องกันตนเอง” อันมี
ความหมายว่า ในค้าสั่งทางปกครองที่เป็นการลงโทษหรือเป็นค้าสั่งที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่
หรือกระทบต่อสถานะทางกฎหมายของบุคคลนัน ฝ่ายปกครองผู้ออกค้าสั่ งจะต้องฟัง ค้า
ชีแจงแสดงเหตุผลและพยานหลักฐานของบุคคลผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากค้าสั่งนันเสียก่อน
โดยต้องเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่และต้องให้เวลาอย่างเพี ยงพอ ดังนัน หากฝ่ายปกครองละเมิด
ต่อหลักกฎหมายดังกล่าวนี ย่อมถื อว่าค้าสั่งทางปกครองนันมิชอบด้วยกฎหมาย ค้าสั่งลงโทษ
ทางวิ นั ย แก่ ข้ า ราชการเป็ น “ค้ าสั่ ง ที่ ก ระทบต่ อ สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ห รื อ กระทบต่ อ สถานะทาง
กฎหมายของบุคคล” เช่นที่กล่าวมาข้างต้นนี
๓. หลักกฎหมำยว่ำด้วยกำรบิดเบือนกำรใช้อำนำจ ( DÉTOURNEMENT DE
POUVOIR )
“หลักกฎหมำยว่ำด้วยกำรบิดเบือนกำรใช้อำนำจหรือใช้อำนำจโดยบิด
ผัน” หมายความว่า “ค้าสั่งทางปกครองนันมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่ วัตถุประสงค์ของกฎหมำย
ที่ฝ่ายปกครองอ้างเป็นฐานในการออกค้าสั่งนัน”
“วัตถุประสงค์ของกฎหมำย” หมำยควำมว่ำ กฎหมำยที่ฝ่ำยปกครอง
อ้ำงเป็นฐำนอำนำจในกำรออกคำสั่งนั้นมี “เป้ำหมำย” ( objective ) ต้องกำรให้บังเกิดผล
อย่ำงไร
ค้าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการบิดเบือนการใช้อ้านาจหรือเป็นการ
ใช้ อ้ า นาจโดยบิ ด ผั น หรื อ ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายนี จะได้ แ ก่ “ค ำสั่ ง ทำงปกครอง
ที่ไม่เหมำะสม “ อย่างหนึ่ง หรือเป็น “คำสั่งทำงปกครองที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กฎหมำย” อย่างหนึ่ง หรือเป็น “คำสั่งที่ไม่สำมำรถอธิบำยได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำเพรำะเหตุใด
จึงมีคำสั่งเช่นนั้น” อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นการใช้อ้านาจกลั่นแกล้งบุคคลอื่นนั่นเอง เช่น ค้าสั่ง
ย้ า ยข้ า ราชการด้ ว ยเหตุ ผ ลทางการเมื อ ง หรื อ ย้ า ยเพราะเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว ที่ ไ ม่ อ าจอธิ บ ายได้
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการแต่งตังโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งตามปกติ การแต่งตัง
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โยกย้ายข้าราชการจะต้องเป็นไปตามหลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถและหลักอาวุโส
ฯลฯ การใช้อ้านาจโดยบิดผันยังรวมถึงค้าสั่งที่เป็ นการกระท้าโดยไม่สุจริต ( bad faith )
อีกด้วย
ในประเทศฝรั่งเศส มีการพิจารณาคดีปกครองมานานจึงสามารถแยกได้ว่า
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายนันเป็นเพราะเหตุใด กล่าวคือ สามารถระบุเจาะจงลงไปถึงเหตุที่
ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายได้ แต่ ก รณี ข องศาลปกครองไทยนั นเพิ่ ง เริ่ ม ก่ อ ตั ง การพิ จ ารณา
จึงยังครอบคลุมลักษณะใหญ่ๆอยู่ซึ่งจะเป็ นหน้าที่ของศาลปกครองที่จะวางบรรทัดฐานการใช้
หลักกฎหมายในเรื่องนีต่อไป
ส่วนในเรื่อง “กำรเวนคืน” ซึ่งท้าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
จ้านวนมาก ศาลปกครองจะใช้ “ทฤษฎีสัดส่วน” ในการพิจารณา หากมีความไม่เหมาะสม
ระหว่าง “ประโยชน์สำธำรณะ” ( l’utilité publique ) กับ “ผลกระทบที่ประชำชนจะ
ได้รับ” ค้าสั่งให้มีการเวนคืนที่ดินนันก็อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
4.หลักกฎหมำยว่ำด้วยกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยประกำรอื่น ( VIOLATION DE
LA LOI ) “หลักกฎหมำยว่ำด้วยกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยประกำรอื่น” นี เป็นกฎเกณฑ์ที่มี
ความหมายเฉพาะถึง “ เนื้อหำ ” ( content ) หรือ “ วัตถุแห่งกำรกระทำ ” ของค้าสั่งทาง
ปกครอง และ “ มูลเหตุจูงใจ” ( motif ) ของการออกค้าสั่งทางปกครองนันไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายก้าหนดไว้
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในหัวข้อที่ ๑. – ๓. ข้างต้นก็ล้วนแต่เป็นการ
กระท้าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายทังสิน ดังนัน การฝ่าฝืนต่อกฎหมายในข้อที่ ๔. นีจึงมีความหมาย
อย่างแคบและมีความหมายเฉพาะตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านัน
กรณีที่เป็นเรื่อง “เนื้อหำหรือวัตถุแห่งกำรกระทำ ” เช่น “กฎ” ของฝ่าย
ปกครองนันขัดต่อกฎหมายแม่บทซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ้านาจในการออกกฎนัน หรือเป็นกรณี
เจ้าหน้าที่ออกค้าสั่งทางปกครองให้มีผลย้อนหลังโดยไม่มีอ้านาจกระท้าเช่นนันได้และเป็นการ
ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
ส่วน “มูลเหตุจูงใจ” ( motif ) นัน หมายถึง “ เหตุอันเป็นที่มำของกำร
ออกคำสั่งทำงปกครอง ” ซึ่งจะเห็นได้ว่า “มูลเหตุจูงใจ” นีจะแตกต่างกับ “วัตถุประสงค์
ของกฎหมาย” กล่าวคือ “มูลเหตุจูงใจ” เป็นสิ่งที่ผลักดันให้มีค้าสั่งทางปกครองหรือได้แก่เหตุ
อันเป็นที่มาของการตัดสินใจมีค้าสั่งทางปกครอง ซึ่งตามปกติย่อมได้แก่ “ข้อเท็จจริง” และ
“ข้อกฎหมำย”
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ส่วน “ วัตถุประสงค์” นัน คือ เป้าหมายหรือสิ่งที่ค้าสั่งหรือการกระท้า
นันประสงค์จะให้บังเกิดผลขึน
ตามปกติแล้วในการออกค้าสั่งทางปกครองนัน ฝ่ายปกครองผู้ออกค้าสั่ง
จะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นฐานอ้านาจของ
การออกค้าสั่งนัน ข้อเท็จจริงจึงต้องมีอยู่จริงและครบถ้วน แต่มีหลายกรณีที่ค้าสั่งทางปกครอง
เป็นค้าสั่งที่ไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่จริง หรือมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน หรือเป็นการส้าคัญผิดใน
ข้อกฎหมาย
“ มูลเหตุจูงใจ ” ( motif ) ของการออกค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายอาจเกิดจากความส้าคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือเกิดจากส้าคัญผิดในข้อกฎหมาย
อันเป็นเงื่อนไขของการมีค้าสั่งทางปกครองนันซึ่งอาจแยกพิจารณาได้เป็น ๓ กรณี คือ
ควำมสำคัญผิดในข้อกฎหมำย ( l’erreur de droit ) เช่น
เจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งส้าคัญผิดว่ามีกฎหมายให้อ้านาจ แต่กฎหมายนันยังไม่มีผลบังคับหรือเป็น
กรณีที่กฎหมายนันถูกยกเลิกไปแล้ว หรืออาจเป็นกรณีเข้าใจกฎหมายไม่ถูกต้อง หรือเป็นการ
อ้างกฎหรือระเบียบที่มี “เนือหา” ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท เป็นต้น
ควำมสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ( l’erreur de fait ) หมายความว่าเป็น
ความส้าคัญผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งว่ามีข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขของการมีอ้านาจในการ
ออกค้ า สั่ ง นั น แต่ ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ มี อ ยู่ จ ริ ง หรื อ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง นั นอยู่ แต่ เ ข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เช่น ผู้บั งคับบัญชาเข้าใจผิดว่ามีการลาจึงมีค้าสั่งให้ผู้อื่นไป
รักษาราชการแทน หรือเข้าใจผิดว่ามี การลาเกินจ้านวนวันที่ก้าหนด จึงไม่ขอขันเงินเดือนให้
เป็นต้น
ควำมสำคัญผิดในคุณสมบัติทำงกฎหมำยของข้อเท็จจริง (l’erreur de
la qualification juridique des fait ) ยกตัวอย่างเช่น มีค้าสั่งทางปกครองห้ามก่อสร้างอาคาร
โดยอ้างเหตุผลว่าตัวอาคารจะบดบังทัศนียภาพอันสวยงามในเขตที่กฎหมายก้าหนด ดังนันจึงมี
ประเด็นต้องพิจารณาว่าอาคารที่ถูกห้ามก่อสร้างนันจะบดบังทั ศนียภาพอันสวยงามหรือไม่ ซึ่ง
เป็นประเด็นที่เป็น “คุณสมบัติทางกฎหมายของข้อเท็จจริง” ทีฝ่ ่ายปกครองกล่าวอ้าง
หลักควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทางปกครองหรือค้าสั่ง
ทางปกครองที่กล่าวมาข้างต้นนี ในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ
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๑. ควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของกำรกระทำทำงปกครองอันเกิดจำก
“เหตุภำยนอก” ซึ่งแบ่งออกเป็นเหตุย่อยๆ ๓ ประการ ได้แก่
1.1. “ควำมไม่มีอำนำจ” ( l’incompetence ) ซึ่งอาจเป็นความไม่มี
อ้านาจทางด้าน “เนื้อหำ” หรือความไม่มีอ้านาจทางด้าน “พื้นที่” หรือความ ไม่มีอ้านาจ
ทางด้าน “เวลำ”
1.2. ความไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ “ผิดรูปแบบ” ( vice de forme )
1.3. ความไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ “ผิดขั้นตอน” ( vice de
procédure )
๒. ควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของกำรกระทำทำงปกครองอันเกิดจำก
“เหตุภำยใน” ซึ่งแบ่งออกเป็นเหตุย่อยๆ ๓ ประการ เช่นเดียวกัน คือ
1.1. “เนื้อหำหรือวัตถุแห่งกำรกระทำ” ( matérielle de l’acte ) ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
1.2. “มูลเหตุจูงใจ” ( motif ) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.3. “วัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยเจตนำรมณ์ของกฎหมำย”
( détounement de pouvoir )
กำรควบคุมควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรกระทำทำงปกครองและคำสั่งทำง
ปกครองของศำลปกครองไทย
หลักควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้า ทางปกครองและ
ค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาข้างต้นนันเป็นหลักกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ส่วนในประเทศ
ไทยปรากฏอยู่ในมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งโดยสรุปได้บัญญัติก้าหนดถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท้าทางปกครอง
โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ท างปกครองที่ ก ระท้ า โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ทังที่เป็น “กฎ” และ “คำสั่ง” และ “กำรกระทำอย่ำงอื่น” ศาลปกครองอาจมีค้าสั่งเพิกถอน
การกระท้าและค้าสั่งทางปกครองนันได้หากมีลักษณะดังต่อไปนี คือ : 1. เป็นการกระท้าที่ไม่มีอ้านาจ
2. เป็นการกระท้าที่นอกเหนือหน้าที่
3. ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. ไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือขันตอนที่กฎหมายก้าหนด
5. ไม่ถูกต้องตาม “วิธีการ” ที่กฎหมายก้าหนด
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6. เป็นการกระท้าโดยไม่สุจริต
7. เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
8. เป็นการสร้างขันตอนโดยไม่จ้าเป็น
9. เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควร
10. เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของฝ่ายปกครอง
11. เหตุของความไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ (๒) คือ “การละเลยต่อ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติและการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร”
12. เหตุตามมาตรา ๙ (๓) คือ คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท้าละเมิดทาง
ปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใช้อ้านาจตามกฎหมาย หรือเป็นความเสียหายอันเกิดจากการออกกฎ ค้าสั่งทางปกครอง
หรือค้าสั่งอื่น
เหตุไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทางปกครองหรือค้าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา๙ (๑) และ (๒) ข้างต้น เห็นได้ว่ามีลั กษณะเหมือนกันกับหลักควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท้าทางปกครองตามแบบของหลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนเหตุฟ้องเป็นคดีปกครองตามมาตรา ๙ (๓) นันหมายถึง เป็นกรณี
ที่การละเมิดนันเกิดจากการใช้อ้านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งตามมาตรา ๗๒ (๓)
บัญญัติให้อ้านาจศาลปกครองพิพากษาให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท้าการหรือ
งดเว้นกระท้าการเพื่อเยียวยาการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นนัน

๓.๖ มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
มาตรการบังคับทางปกครองเป็นมาตรการหรือวิธีการซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติให้ ฝ่าย
ปกครองใช้อ้านาจดุลยพินิจบังคับตามกฎหมายกับกับเอกชนได้โดยมิต้องฟ้องคดีต่อศาล ในการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองนันฝ่ายปกครองจะต้องออกค้าสั่งทางปกครองบังคับต่อเอกชนให้
ปฏิ บั ติ ต ามค้ าสั่ ง นั นโดยการช้ าระเงิ น กระท้ า การ หรือ ละเว้ น กระท้ า การ ดั ง นั นค้ า สั่ ง ทาง
ปกครองจะต้องอยู่บนหลักความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครอง กล่าวคือ จะต้อง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุผล หรือเพื่อให้ส้าเร็จซึ่งความจ้าเป็นเร่งด่วน
ในการจัดท้าบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองจะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่เอกชน
ภายในกรอบหรือวั ตถุ ประสงค์ที่กฎหมายบัญ ญัติ ไว้ทุกประการ ทั งในรูป แบบ วิ ธีการ และ
ขันตอนที่จ้าเป็นต้องกระท้าในการบังคับใช้มาตรการนัน ๆ ด้วย๓๕ หากผู้ที่อยู่ใต้บังคับค้าสั่งทาง
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ปกครองเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท้าไปโดยไม่มีอ้านาจหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนค้าสั่งทางปกครองที่เห็นว่าไม่ชอบนัน หรือหากได้รับ
ความเสียหายจากการที่ฝ่ายปกครองใช้ก้าลังเข้าใช้บังคับก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการ
กระท้านันได้
๓.๖.๑ แนวคิดมำตรกำรทำงปกครองของประเทศฝรั่งเศส
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสหรือที่
เรียกเป็นทางการว่าประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นการศึกษาจากทฤษฎีของฝรั่งเศสที่ว่าด้วยการ
ใช้มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้ก้าลังเข้าบังคับผู้รับค้าสั่งหรือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองเข้าด้ าเนิ นการเอง (execution forcee หรื อ execution d’office) ซึ่ ง
สามารถสรุปได้จากแนวความคิดของตุลาการผู้แถลงคดี Romieu ในคดี Societe Immobiliere
de Saint-Just ที่วินิจฉัยโดยศาลคดีขัดกัน (Tribunal des Conflits) ในปี ค.ศ.190๒๓๖ ซึ่งวาง
หลักไว้ว่าฝ่ายปกครองไม่อาจใช้ก้าลังเข้าบังคับตามค้าสั่งทางปกครองของตนได้ แต่การบังคับตาม
ค้าสั่งทางปกครองจะต้องกระท้าผ่านทางค้าพิพากษาของศาลอาญาที่มีหลักประกันความยุติธรรม
ในกระบวนพิจารณาคดีอาญาเท่านัน อย่างไรก็ตาม มีกรณีฝ่ายปกครองไม่อาจพึ่งการใช้บทลงโทษ
ทางอาญาได้ เช่น ในกรณีที่กฎหมายมิได้ก้าหนดโทษทางอาญาไว้ ในกรณีนีฝ่ายปกครองจ้าต้อง
ยอมจ้านนต่อการดือแพ่งของประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองเช่นนันหรือการยอม
จ้านนเช่นว่านีไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ในฝรั่งเศส “ประเทศแห่งระบบราชการและการรวมอ้านาจ
ประเทศแห่งหลักการแบ่งแยกอ้านาจ” โดยประชาชนต้องเคารพต่อกฎหมายและต่อฝ่ายปกครอง
ที่บังคับใช้กฎหมาย หากไม่มีวิธีอื่นใดที่จะท้าให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ ก็จ้าเป็นต้องใช้ก้าลังเข้า
บังคับ ดังนัน ตามความคิดของ Romieu การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงถือเป็น “วิธีปฏิบัติ
ที่มีขึนด้วยความจ้าเป็นในการบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย ส้าหรับกรณีที่ไม่มีวิธีการอื่น
ใดที่สามารถท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้แล้ว”
๓๕

มนตรี ชนกน้าชัย. มำตรกำรบังคับของฝ่ำยปกครองในระบบกฎหมำยไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. หน้า ๒๕-๒๖.
๓๖
T.C.,2 decemberre 1902, Societe Immobiliere de Saint-Just,Rec.713,concl.Romieu.
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ดังนัน ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้
วิธีการอื่นท้าให้ประชาชนปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองได้อีกแล้ว มาตรการบังคับทางปกครองจึงมี
ลักษณะเป็นมาตรการส้ารอง (subsidiaire) ที่เป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง แต่จะต้องใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองเฉพาะในกรณีและในขอบเขตที่ศาลได้ก้าหนดไว้เท่านัน ทังนี ศาลก็พร้อมที่จะ
วินิจฉัยพิพากษาลงโทษฝ่ายปกครองที่ใช้มาตรการบังคับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังต่อไปนี
๑. เงื่อนไขของกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
(๑) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองถือว่ามีความชอบด้วยกฎหมายในสองกรณี
ได้แก่
ก. เมื่อบทบัญญัติของกฎหมายก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้งให้ใช้ได้ เช่นมาตรา
21 แห่ ง รั ฐ บั ญ ญั ติ ลงวั น ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1877 ก้ า หนดให้ ส ามารถใช้ ก้ า ลั ง ทหารเข้ า
ด้าเนินการบังคับตามมาตรการทางปกครองได้ หรือกฎหมายว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับ
ต่าง ๆ ก็มีบทบัญญัติให้อ้านาจใช้มาตรการบังคับตามค้าสั่งที่ฝ่ายปกครองออกตามกฎหมายนัน ๆ
เช่นเดียวกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจร หรือกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของประชาชน หรือ กฎหมายเกี่ย วกั บ การเดิน ทางเข้ าและพ้ านั ก ในฝรั่ งเศสโดยคณะตุล าการ
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องท้ายสุดนีว่า “ค้าสั่งที่กระท้าขึนใน
กรอบของการรักษาความสงบเรียบร้อยนันสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไป
ตามนันได้” ซึ่งศาลคดีขัดกันก็ได้น้าหลักตามค้าวินิจฉัยนีไปใช้ในการวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ด้วย
ข. เมื่อมีเหตุเร่งด่วน (urgence) ดังเช่นที่ Romieu เคยกล่าวไว้ว่า “ถือ
เป็นแก่นแท้ในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องด้าเนินการฉับพลันทันที่ และใช้ก้าลังเจ้าหน้าที่โดย
ไม่ชักช้าโดยไม่ต้องปฏิบัติตามขันตอนพิธี ในกรณีที่จ้าเป็นต้องรักษาไว้ซึงประโยชน์ส าธารณะ เช่น
เมื่อไฟไหม้บ้านเราคงไม่ไปยื่นร้องขอศาลให้มีค้าสั่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดับไฟ” และแม้กระทั่ง
กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายก้าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ เงื่อนไขว่าด้วยเหตุเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินนีก็ยังคงใช้ได้อยู่ ดังนัน เหตุเร่งด่วนจึงมีผลท้าให้มาตรการที่อาจไม่ ชอบด้วยกฎหมายใน
บริบทอื่นนันชอบด้วยกฎหมายขึนมาได้ จึงกล่าวได้ว่าในเรื่องการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
นั น เหตุ เร่ ง ด่ วนมี ผ ลทางก ฎหมายเช่ น เดี ยวกั บเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป ก ติ (circonstances
exceptionnrlles) ซึ่งศาสตราจาร์ Mestre ก็เคยกล่าวไว้ว่าเหตุเร่งด่วนนีท้าได้ “เกณฑ์คุณค่าทาง
กฎหมายกลับตาลปัตรโดยสินเชิง ” ด้วยเหตุนี ในแต่ละคดี ศาลจะพิจารณาตรวจสอบว่าในกรณี
นันมีเหตุเร่งด่วนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่
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(๒) ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก้าหนดไว้หรือไม่มีเหตุเร่งด่วนมาตรการ
บังคับทางปกครองจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขทังสี่ประการดังต่อไปนีครบสมบูรณ์
ประกำรที่หนึ่ง ในกรณีนัน ต้องไม่มีบทลงโทษทางกฎหมายอื่นใดแล้วเงื่อนไขนี
ที่ Romieu จัดไว้ในล้าดับที่สาม แท้จริงแล้วเป็นเงื่อนไขส้าคัญเพื่อที่มาตรการบังคับทางปกครอง
จะชอบด้วยกฎหมาย ดังเช่นที่ตุลาการผู้แถลงคดี Leon Blum กล่าวไว้ในค้าแถลงคดีในคดี Abbe
Bouchon ที่วินิจฉัยโดยสภาแห่งรัฐในปี ค.ศ.1911๓๗ ว่า “ตามหลักแล้ว มาตรการบังคับทาง
ปกครองจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีความจ้าเป็นที่จะต้องบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีนัน
ไม่มีวิธีการทางกฎหมายอื่นใดแล้วที่จะท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้”
บทลงโทษทางกฎหมายข้างต้นมักจะเป็นบทลงโทษทางอาญา ซึ่งเมื่อ Romieu
กล่าวถึงบทลงโทษทางกฎหมายก็จะหมายถึงบทลงโทษทางอาญานันเอง กล่าวคือ “ในกรณีที่
กฎหมายก้าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการบังคับไม่ได้ ยกเว้นเป็นกรณีที่
มีเหตุเร่งด่วน เป็นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าฝ่ายปกครองควรมีอ้านาจใช้
มาตรการบังคับได้ ” ฉะนัน ด้วยเหตุที่รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901 ที่ยุบคณะ
นักบวชนันมิได้ก้าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ จึงท้าให้ศาลวินิจฉัยว่าการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองนันชอบด้วยกฎหมาย ในทางกลับกัน เนื่องจากกฎข้อบังคับว่าด้วยความสงบเรียบร้อยได้
ก้าหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา R.610-5 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนัน โดยหลักการ ฝ่าย
ปกครองจึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ หลักการดังกล่าวได้ถูกน้ามาใช้ในคดีที่โด่งดั ง
ต่าง ๆ มากมาย เช่นศาลได้วินิจฉัยว่าการใช้ก้าลังเข้าค้นยึดทรัพย์สินของประชาชนโดยอาศัย
อ้านาจตามรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 ว่าด้วยการบริหารประเทศในสภาวะ
สงครามนันไม่ชอบด้วยกฎหมายเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนเท่านัน เนื่องจากมาตรา 31
แห่งรัฐบัญญัติฉบับนีได้ก้าหนดโทษปรับและโทษจ้าคุกส้าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค้าสั่งค้นยึดทรัพย์สินไว้อยู่
แล้ว ในส่วนของการด้าเนินการเข้ายึดครองที่อยู่อาศัยของฝ่ายปกครองตามที่ก้าหนดไว้ในรัฐ
ก้า หนด ลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม ค.ศ. 1945 นั น ในอดี ต ศาลคดี ขั ด กั นได้ วิ นิ จ ฉัย ว่ า การใช้ ก้ า ลั ง
เจ้าหน้าที่เข้าบังคับการตามค้าสั่งนันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นกรณีที่มีเหตุเร่งด่วน โดยศาลจะ
ถือว่าการกระท้าดังกล่าวเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิเสรีภาพขันพืนฐานของประชาชน
(voie de fait) ซึ่งจะท้าให้ศาลยุติธรรมมีอ้านาจวินิจฉัยข้อพิพาทจากการละเมิดดังกล่าว ทั งนี
เนื่องจากแนวค้าวินิจฉัยของศาลถือว่าบทลงโทษทางอาญาที่ก้าหนดไว้ในรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 11
กรกฎาคม ค.ศ. 1938 นันมีผลบังคับใช้กับกรณีของการเข้าค้นยึดทรัพย์สินตามรัฐก้าหนด ค.ศ.
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1945 ด้วยเช่น กัน อย่างไรก็ดี ศาลฎี กา (แผนกคดีอ าญา) มีค วามเห็นไปในทางตรงกันข้ ามว่ า
บทลงโทษที่ก้าหนดไว้ในรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 นันไม่อาจน้ามาใช้บังคับกับ
กรณีของการเข้าค้นยึดทรัพย์สินตามรัฐก้าหนด ค.ศ. 1945 ได้ เนื่องจากมีหลักในกฎหมายอาญา
ให้ยึดถือว่า การตีความบทบัญญัติของกฎหมายต้องตีความอย่างเคร่งครัด ซึ่งในภายหลัง ศาลคดี
ขัดกันก็ได้กลับค้าวินิจฉัยโดยเห็นว่า “ในกรณีที่ไม่มีการก้าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้
๓๗

C.E.,17 mars 1911 , Abbe Bouchon, Rec.341,conl.Blum

จะยอมให้บทบัญญัติของรัฐก้าหนดนี (รัฐก้าหนด ลงวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1945) ไม่มีผลใช้บังคับ
ย่อมไม่ได้ ดังนัน กรณี ฝ่ายปกครองจึงมีอ้านาจตามกฎหมายในการใช้ก้าลังเข้าบังคับการให้เป็นไป
ตามค้าสั่งค้นยึดทรัพย์นัน
ทางด้านสภาแห่งรัฐก็ได้น้าหลักการดังกล่าวมาใช้ในลักษณะขยายความโดยได้
วินิจฉัยว่า กรณีที่กฎของฝ่ ายบริหารที่ก้ าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ด้วยนันมีค วามชอบด้ว ย
กฎหมาย ฝ่ายปกครองไม่อาจใช้ก้าลังเข้าบังคับการตามกฎหมายนันได้ ในขณะที่ศาลยุติธรรมกลับ
ปฏิเสธที่จะบังคับใช้บทลงโทษที่กฎนันก้าหนดไว้ ในกรณีที่กฎนันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทังนี แนวค้าวินิจฉัยของศาลได้ก้าวไกลไปกว่าแนวคิดของ Romieu อีกโดยเห็นว่า
ฝ่ายปกครองไม่อาจจะใช้ก้าลังเข้าบังคับการตามค้าสั่งได้ ไม่เฉพาะกรณีที่มีบทลงโทษทางอาญา
เท่านันแต่ ยังรวมถึงกรณีที่ฝ่ายปกครองสามารถใช้วิธีการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ท้าให้ผู้รับค้าสั่ง
ปฏิบัติตามค้าสั่งนันได้ เช่น การที่สามารถใช้วิธีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลหรือใช้วิธีการทางกฎหมาย
อื่น ๆ ซึ่งค้าวินิจฉัยของ Abbe Bouchon ลงวันที่ 17 มีนาคม 1911 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ได้สรุป
แนวค้าวินิจฉัยดังกล่าวใช้ส้านวนที่มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางมาก อันได้แก่ “วิธีการ ใด ๆ
ที่สามารถน้ามาใช้ให้สัมฤทธิ์ผลได้” ในทางกลับกัน “ในกรณีที่ฝ่ายปกครองได้ใช้วิธียื่นฟ้องต่อศาล
ให้มีค้าสั่งให้บุคคลหนึ่งออกจากที่ดินที่เข้ายึดครองอยู่โดยอ้างว่าการยึดครองดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายแล้วในภายหลัง หากฝ่ายปกครองจะใช้ก้าลังเข้าหาประโยชน์จากที่ดินนัน ก็ไม่ถือว่าเป็น
การละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิเสรีภาพขันพืนฐานของบุคคลผู้นันแต่อย่างใด ทังนี ไม่ว่าค้าอ้าง
ของฝ่ายปกครองจะมีน้าหนักมากน้อยเพียงใดก็ตาม”
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่ากฎหมายจะก้าหนดวิธีการทางกฎหมายไว้ให้ฝ่ายปกครองใช้ใน
ทุกกรณี ดังจะเห็นได้จากการที่สภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยว่า “บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาความแพ่งใหม่ โดยเฉพาะบทบัญญัติของมาตรา 31 ว่าด้วยการมีส่วนได้เสียนั นมิได้ให้
สิทธิแก่ฝ่ายปกครองในการฟ้องคดีในนามของรัฐต่อศาลยุติธรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมาย” ดังนัน
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่อาจใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลได้ ” การใช้ก้าลังเข้าบังคับตาม
ค้าสั่งทางปกครองจึงไม่ถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิเสรีภาพขันพื นฐานของประชาชน
แต่อย่างใด
ประกำรที่สอง “ปฏิบัติการทางปกครองที่จ้าเป็นต้องใช้ก้าลังบังคับให้เกิดผลขึน
นันต้องมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับชัดเจน” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ค้าสั่งทางปกครองที่จะใช้ก้าลัง
บังคับนันท้าขึนเพื่อบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ประกำรที่ สำม “เป็ นกรณีที่จ้า เป็ นต้ องใช้ ก้า ลัง เข้ าบัง คับ การตามค้า สั่ง ทาง
ปกครอง” กล่าวคือ ผู้รับค้าสั่งดือแพ่งไม่ยอมปฏิบัติตามค้าสั่งหรือแสดงท่าทีอิดออดอย่างเห็นได้
ชัด
ประกำรที่สี่ “มาตรการใช้ก้าลังเข้าบังคับตามค้าสั่งทางปกครองนันต้องกระท้า
ไปโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ อให้ปฏิบัติการที่กฎหมายก้าหนดไว้สัมฤทธิ์ผลเท่านัน” กล่าวคือ
มาตรการนันต้องไม่เกินเลยไปกว่าสิ่งที่จ้าเป็นจริง ๆ ส้าหรับการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังนัน ฝ่ายปกครองต้องไม่ใช้อ้านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายให้ไว้เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามค้าสั่ง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนัน ซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นการน้าหลักที่รู้จักกันดีในเรื่องการรักษา
ความสงบเรี ย บร้อ ยมาใช้ นั นเอง คื อ หลั ก ที่ ก้ า หนดว่ า มาตรการเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบ
เรีย บร้ อยจะชอบด้ว ยกฎหมายตราบเท่ าที่ม าตรการนัน “จ้า เป็ นแก่การรั กษาไว้ซึ่ง ความสงบ
เรียบร้อยหรือสถาปนาความสงบเรียบร้อยให้กลับคืน”
๒. กำรลงโทษให้รับผิดกรณีที่ใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย
ในประเด็นนี มีกรณีต้องแยกพิจารณาหลายกรณีด้วยกัน คือ
(๑) ในกรณี ที่ฝ่ ายปกครองใช้ ก้ า ลั ง เข้ า บั ง คั บ (ในลั ก ษณะที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นอย่ างครบถ้วนสมบูรณ์) แต่ต่อมาภายหลังปรากฏว่าค้าสั่งทาง
ปกครองที่ใช้ก้าลังเข้าบังคับตามนันถูกศาลสั่งเพิกถอนด้วยเหตุว่าใช้อ้านาจเกินขอบเขต ในกรณี
นั น ศาลอาจวิ นิ จ ฉั ย ให้ ฝ่ ายปกครองต้ อ งชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนได้ ซึ่ ง หลั ก ที่ ก้ า หนดให้ ฝ่ า ย
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ปกครองใช้ดุลพินิจบังคับการตามค้าสั่งของตนได้โดยต้องพร้อมเสี่ยงที่จะรับผิดในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดขึนนันได้ปรากฏในค้าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกันมาช้านานแล้ว
(๒) ในท้านองเดีย วกั น ฝ่ ายปกครองก็ต้ องรั บผิด ในกรณีที่ใ ช้ก้า ลังเข้า บังคั บใน
ลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทังนีไม่ว่าค้าสั่งทางปกครองที่ใช้ก้าลังเข้าบังคับจะชอบหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ในกรณี ศาลปกครองจะมีอ้านาจพิจารณาค้าฟ้องของผู้เสียหายหากมาตรการที่ก่อ
ความเสียหายนันมิได้เป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือเสรีภาพขันพืนฐาน ในทางตรงกันข้าม
หากการละเมิดนันกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือเสรีภาพขันพืนฐาน ถือว่ าฝ่ายปกครองกระท้า
การละเมิดที่เรียกว่า voie de fait และในกรณีนี ศาลยุติธรรมจะมีอ้านาจพิจารณาค้าฟ้องของ
ผู้เสียหายแทน ทังนี ศาลคดีขัดกันได้มีค้าวินิจฉัยที่ให้ความกระจ่างชัดในการแบ่งอ้านาจพิจารณา
ของศาลในประเด็นนี โดยได้วินิจฉัยว่า การใช้ก้าลังเข้าขับไล่ข้าราชการออกจากบ้านพักข้าราชการ
ถือเป็น voie de fait เนื่องจากเป็นการละเมิดต่อ “เคหะสถานส่วนบุคคล” ในท้านองเดียวกัน
การใช้ก้าลังเข้าด้าเนินการรือศพขึนจากหลุมฝังศพในสุสานก็ถือเป็น voie de fait เนื่องจากเป็น
การล่วงเกินไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตแล้ว
๓.๖.๒ แนวคิดมำตรกำรบังคับทำงปกครองของประเทศเยอรมัน
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศเยอรมัน
หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of
Germany) ซึ่ ง มี ก ารออกกฎหมายเป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ สหพั น ธรั ฐ กั บ ระดั บ มลรั ฐ เป็ น
การศึ ก ษาแนวคิด ในด้ านความหมายของการบัง คั บ ทางปกครอง ลั ก ษณะของการบั ง คั บ ทาง
ปกครอง หลักทั่วไปของการบังคับทางปกครอง การบังคับทางปกครองโดยตรง กระบวนการบังคับ
ทางปกครอง การก้าหนดวิธีการบังคับทางปกครองการด้าเนินการทางปกครอง และการบังคับทาง
ปกครองโดยทันทีทันใด ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี
1. ควำมหมำยของกำรบังคับทำงปกครอง ในประเทศเยอรมัน กฎหมายว่าด้วย
การบังคับทางปกครองเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง การตรา
กฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองใช้บังคับฝ่ายบริหารมีทังในระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐ
ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ฮาร์มุต มอเรอร์ (Professor Dr.Hartmut Maurer) ศาสตรจารย์ทาง
กฎหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศเยอรมันได้ให้ความหมายว่า “การบังคับทางปกครอง” หมายถึง
กระบวนการทางปกครองที่ด้าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อบังคับแก่ประชาชนผู้ซึ่งมีภาระ
ผูกพันที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่แห่งกฎหมายมหาชน
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๒. ลักษณะของกำรบังคับทำงปกครอง การบังคับทางปกครองประเทศเยอรมัน
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ตามลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองดังนี
(1) ประชาชนจะต้องถูกบังคับทางปกครอง ซึ่งหมายถึงว่า การบังคับทางปกครอง
คือ ภาระผูกพันที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชน ซึ่งจะบัญญัติ
ไว้ว่าสิ่งใดเป็นหน้า ที่ที่ประชาชนมี ภาระผูกพัน ต้องปฏิ บัติ เช่น กฎหมายภาษีอากรก้าหนดให้
ประชาชนมีภาระผูกพันที่ต้องช้าระภาษีให้แก่รัฐ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก้าหนดให้
ประชาชนมีภาระผูกพันต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน เป็นต้น
(2) ในกระบวนการบังคับทางปกครองนัน เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะด้าเนินการ
บังคับทางปกครองได้เองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลหรือองค์กรอื่นของรัฐที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการบังคับคดีมาบังคับคดีก่อน ซึ่งในกรณีของกระบวนการบังคับทางปกครองนีต่าง
จากกระบวนการบังคับคดีโดยทั่วไปตรงที่เจ้าหน้าที่ทางปกครองของรัฐจะด้าเนินการเองไม่ได้ ต้อง
ร้องขอต่อศาลหรือต่อองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับคดีให้ออกค้าสั่งบังคับคดีก่อน
3.หลักทั่วไปของกำรบังคับทำงปกครอง หลักทั่วไปของการบังคับทางปกครอง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) การบังคับให้ช้าระเงิน การบังคับให้ช้าระเงินในการบังคับทางปกครอง เช่นการ
เรียกให้น้าเงินช่วยเหลือที่เบิกจ่ายเกินกลับคืน การเรียกให้ช้าระเงินประกันสังคม เป็นต้น โดยวัตถุ
แห่ ง การบั ง คับ ทางปกครองกรณีก ารบั ง คั บให้ ช้ าระเงิน ได้แ ก่ การเรีย กให้น้ า เงิน ช่ ว ยเหลื อ ที่
เบิกจ่ายเกินส่งกลับคืน การเรียกให้ช้าระเงินประกันสังคมที่ประชาชนต้องช้าระ เป็นต้น การบังคับ
ให้ช้าระเงินในการบังคับทางปกครองนีมีกฎหมายบัญญัติสิทธิเรีย กร้องที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
ต่อประชาชนให้ช้าระเงินไว้ เช่น สิทธิในการเรียกให้ประชาชนช้าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง
เป็นต้น
ในการบังคับให้ช้าระเงินนี ตามมาตรา 3 อนุมาตรา 3 แห่งกฎหมายว่าด้วยการ
บังคับทางปกครองของสหพันธ์ ฯ ได้ก้าหนดไว้ดังนี
1) ต้องมีค้าสั่งให้กระท้าการ เนื่องจากค้าสั่งให้กระท้าการจะระบุสิทธิเรียกร้องที่
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครองมีต่อประชาชน
2) ต้องก้าหนดเวลาที่ผู้รับค้าสั่งต้องปฏิบัติตามให้แล้วเสร็จ
3) ต้องแจ้งให้ผู้รับค้าสั่งทราบภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากครบก้าหนดเวลาที่ให้
ผู้รับค้าสั่งนันต้องปฏิบัติตามค้าสั่ งให้แล้วเสร็จ โดยเมื่อครบขันตอนแล้วแต่ผู้ได้รับค้าสั่งนันมิได้
ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องออกหนังสือเตือนให้ช้าระเงินอีกครังหนึ่ง โดยก้าหนดให้
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ด้าเนินการให้แล้ว เสร็จภายในหนึ่งสั ปดาห์ หนั งสือเตือ นให้ช้าระเงินนีไม่ ถือเป็นนิติ กรรมทาง
ปกครอง เนื่องจากสาระของหนังสือเป็นเพียงการบอกกล่าวให้ต้องช้าระเงินเท่านัน ไม่ถือเป็น
องค์ ป ระกอบของกฎหมาย เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ร ะบุ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองมี ต่ อ
ประชาชนเหมือนกับกรณีของค้าสั่งให้กระท้าการ
ส้ าหรั บ วิ ธี ก ารบั ง คั บ ให้ ช้ า ระเงิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ง คั บ ทางปกครองของ
สหพันธ์ฯไม่ได้บัญญัติรายละเอียดในเรื่องนีไว้โดยตรง แต่ตรา 5 อนุมาตรา 1 ได้บัญญัติให้น้า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการช้าระเงิน ในส่วนที่ว่าด้วยกระบวนการหรือวิธีการในการบังคับ
ให้ช้าระเงินดังกล่าว กับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น การบังคับกับ
สังหาริมทรัพย์โดยวิธีการยึดและน้ามาขายทอดตลาด
(2) การบังคับให้กระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ มาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วย
การบังคับทางปกครองของสหพันธ์ฯ ได้ก้าหนดวิธีการบังคับส้าหรับการบังคับทางปกครองให้
กระท้าการ จ้ายอมให้กระท้าการและให้ละเว้นกระท้าการไว้ 3 วิธี ดังต่อไปนี
1) การจัดการแทน กรณีที่ประชาชนหรือเอกชลที่ต้องปฏิบัติหรือด้าเนินการตาม
ค้าสั่งทางปกครองได้ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถ
มอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้ปฎิบัติหรือด้าเนินการตามค้าสั่งทางปกครองดังกล่าวแทนได้โดยให้
ประชาชนหรือเอกชนนันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การบังคับทางปกครองโดยวิธีการ
จัดการแทนจะใช้ได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่การด้าเนินการตามค้าสั่งทางปกครองนันสามารถกระท้า
การแทนได้นัน หากเป็นกรณีที่กฎหมายระบุให้ผู้อยู่ในบังคับต้องด้าเนินการด้วยตนเอง เช่น การ
เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ก็ไม่อาจใช้วิธีการจัดการแทนได้
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออกค้าสั่งทางปกครอง กับประชาชน
หรื อ เอกชนผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค้ า สั่ ง ทางปกครองนั นหรื อ ต้ อ งจ้ า ยอมให้ บุ ค คลที่ ส าม
ด้าเนินการตามค้าสั่งทางปกครองนันแทน และบุคคลที่สามผู้ปฎิบัติหรือด้าเนินการตามค้าสั่งทาง
ปกครองดั ง กล่ า วแทน มี ลั ก ษณะดั ง นี คื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองกั บ
ประชาชนหรือเอกชนเป็นความผูกพันตามกฎหมายมหาชน ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองกั บ บุ ค คลที่ ส ามเป็ น ความผู ก พั น ตามกฎหมายแพ่ ง ว่ า ด้ ว ยสั ญ ญา ส่ ว นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประชาชนหรือเอกชนกับบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความผูกพันที่ไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้
โดยตรง ประชาชนหรือเอกชนผู้มีหน้าที่ดังกล่าวต้องจ้ายอมให้บุคคลที่สามด้าเนินการบังคับทาง
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ปกครองตามที่ ไ ด้รับ มอบมาย ส้ าหรับสิ ทธิ เรี ย กร้อ งค่ าตอบแทนในการด้ า เนิ น การบั ง คับ ทาง
ปกครองนัน บุคคลที่สามไม่มีไปเรียกร้องเอาจากประชาชนหรือหรือเอกชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ค้าสั่งทางปกครองโดยตรงแต่ต้องไปเรียกเอาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออกค้า สั่งทางปกครอง
นันโดยอาศัยความผูกพันตามกฎหมายแพ่งว่าด้วยสัญญา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องไปฟ้อง
เรียกร้องค่าตอบแทนในการด้าเนินการบังคับทางปกครองนันเอาจากประชาชนหรือเอกชนผู้มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองนันอีกต่อหนึ่ง
การจัดการแทน แยกออกเป็น 2 กรณี คือ
ก. กรณี ก ารจั ด การแทนโดยบุ ค คลอื่ น ได้ แ ก่ การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง
มอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งอาจเป็นบริษัทเอกชนเป็น ผู้ด้าเนินการแทน เช่น กรณีการรือถอนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทเอกชนซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้
ว่าจ้างให้มาด้าเนินการแทนเนื่องจากเจ้าของอาคารไม่รือถอนอาคารด้วยตนเอง
ข. กรณีการจัดการแทนโดยเจ้าพนักงานของรัฐเอง ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมอบหมายให้เจ้าพนักงานของรัฐนันเองเป็นผู้ด้าเนินการแทน
2) การให้ช้าระค่าปรับทางปกครอง การให้ช้าระค่าปรับทางปกครองเป็นการบังคับ
ทางปกครองโดยตรงที่ใช้ส้าหรับบังคับให้ประชาชนหรือเอกชนกระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ
บางอย่างอันเป็นกรณีการบังคับทางปกครองที่ไม่อาจกระท้าการแทนกันได้ โดยหลักทั่วไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้วิธีให้ช้าระค่าปรับทางปกครองเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าในกรณีนัน ๆ
ไม่อาจใช้วิธีการจัดการแทนได้ มาตรา 11 แห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางการปกครองของ
สหพันธ์ฯ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถน้าวิธีให้ช้าระค่าปรับทางปกครองมาใช้บังคับ
แก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองได้ และมาตรา 3 อนุมาตราสาม แห่งกฎหมายว่า
ด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์ได้บัญญัติจ้านวนเงินค่าปรับทางปกครองไว้เป็นเงินตังแต่
3-2,000 มาร์ค (mark) และบัญญัติให้การก้าหนดจ้านวนเงิน ค่าปรับทางปกครองดังกล่าวเป็น
ดุลพินิจของเจ้าที่ฝ่ายปกครอง แต่ในการก้าหนดจ้านวนเงินค่าปรับทางปกครองนันเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองต้องค้านึงถึงความส้าคัญของวัตถุประสงของการด้าเนินการตามค้าสั่งทางปกครองกับ
ลักษณะของการไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง ตลอดจนฐานะทางการเงินของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่ง
ทางปกรอง และหลักการปฏิบัติที่เท่าเที ยมกัน ทังนี การก้าหนดจ้านวนเงิน ค่าปรับทางปกครอง
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โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดังกล่าวอาจถูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความถูกต้องจากศาล
ปกครอง
3) การกั ก ขัง แทนการช้ า ระค่ าปรั บทางปกครอง ในกรณีที่มีก ารฝ่ า ฝืน ไม่ช้ า ระ
ค่าปรับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถยื่นค้าร้องขอต่อศาลปกครองให้ออกค้าสั่ง
จับกุมประชาชนหรือเอกชนผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองมากักขังแทนการช้าระ
ค่าปรับทางปกครองได้ การกักขังแทนการช้าระค่าปรับทางปกครองเป็นวิธี การหนึ่งที่ใช่ในการ
บังคับทางปกครองโดยตรง โดยระยะเวลาในการกักขังแทนการช้าระค่าปรับทางปกครองนี มาตรา
16 แห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์ฯ ได้ก้าหนดระยะเวลาไว้อย่างต่้าต้อง
ไม่น้อยกว่า 1 วัน และอย่างสูงต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยศาลปกครองต้องรับฟังค้า ชีแจงของผู้ที่มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองก่อน หลังจากนันศาลปกครองจึงจะใช้ดุลพินิจได้อย่าง
อิสระภายใต้หลักความสมเหตุสมผล
4. กำรบังคับทำงปกครองโดยตรง มาตรา 2 อนุมาตราหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วย
การบังคับทางปกครอง ได้บัญญัติความหมายการบังคับทางปกครองโดยตรงไว้ว่า “การบังคับทาง
ปกครองโดยตรง” หมายถึง การบังคับบุคคลหรือสิ่งของโดยใช้ก้าลังเครื่องมือช่วยหรืออาวุธ
การบังคับทางปกครองโดยตรงนีเป็นหนทางสุด้ายของการบังคับทางปกครอง ถ้า
หากการบังคับทางปกครองเพื่อให้กระท้าการหรือละเว้นกระท้าการด้วยวิธีการจัดการแทนหรือ
ค่ า ปรั บ ทางปกครองไม่ บ รรลุ ผ ลตามความมุ่ ง หมายหรื อ ไม่ ส ามารถกระท้ า ได้ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย
ปกครองสามารถบังคับแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งได้ด้วยวิธีการบังคับทางปกครองโดยตรง ซึ่งการ
บังคับทางปกครองโดยตรงเป็นวิธีการที่รุนแรง จะน้ามาใช้เฉพาะแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร
เท่านัน หากไม่ใช่กรณีที่มีความจ้าเป็นจริง ๆ แล้วจะไม่ใช้มาตรการนี สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ต้องค้านึงถึงเสมอในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยตรงมี 2 ประการ คือ กลักความจ้าเป็น
และหลักความสมเหตุสมผล
ความแตกต่างระหว่าง “การบังคับทางปกครองโดยตรง” กับ “การจัดการแทน” มี
ลักษณะดังนี คือ ในการบังคับทางปกครองโดยตรงนัน เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ เป็ น ผู้ ด้ าเนิ น การบั ง คั บ ทางปกครองเอง ส่ ว นในการจั ด การแทนเป็ น กรณี ที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มอบหมายบุคคลที่สามเป็นผู้ด้าเนินการแทน ซึ่งในบางครังเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก็เข้ าด้ าเนิ นการด้ วยตนเองในฐานะที่ก ระท้ า การแทนผู้ ที่มีห น้า ที่ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามค้า สั่ งทาง
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ปกครอง เช่น ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐรือถอนอาคารแทนเจ้าของอาคารที่ก่อสร้างผิดไปจากแบบ
แปลนที่ได้รับอนุญาตไว้ เป็นต้น
5. กระบวนกำรบังคับทำงปกครอง กฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของ
สหพันธ์ฯ ได้บัญญัติกระบวนการบังคับทางปกครองกรณีให้กระท้าการหรือละเว้นกระท้าการไว้
ดังนี
(1) ในกรณีทั่วไป ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับค้าสั่งทางปกครองทราบ การ
แจ้งให้ผู้รับค้าสั่งทางปกครองทราบถือว่าเป็นหลักการส้าคัญของกระบวนการบังคับทางปกครอง
เนื่องจากว่าหากมีการแจ้งให้ทราบอย่างจริงจังแล้วอาจช่วยให้ไม่ต้องมีการบังคับทางปกครองก็ได้
โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะท้าการบังคับ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับค้าสั่งทราบถึงวิธีการ
บังคับทางปกครอง และระยะเวลาที่แน่นอนที่จะต้องเข้าปฏิบัติตามค้าสั่ง ซึ่งในการแจ้งให้ทราบ
นันอาจจะกระท้าไปพร้อมกับการออกค้าสั่งบังคับทางปกครองเลยก็ได้ เช่น กรณีที่มีการจัดการ
แทนอาจก้าหนดจ้านวนค่าปรับทางปกครองที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าส้าหรับการเข้าจัดการแทน
เป็นต้น
(2) ในกรณีที่ผู้รับค้าสั่งทางปกครองต้องช้าระค่าปรับทางปกครอง ต้อ งแจ้งเป็น
หนังสือให้ผรู้ ับค้าสั่งทางปกครองนันทราบจ้านวนเงินค่ารับที่แน่นอนด้วย การระบุแต่เพียงจ้านวน
เงินค่าปรับขันสูงไว้ถือว่าเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย
(3) ในกรณีที่การแจ้งให้ผู้รับค้าสั่งทราบเพื่อการบังคับทางปกครองโดยตรงต้องระบุ
ประเภทและวิธีการในการด้าเนินการบังคับทางปกครองไว้อย่างชัดแจ้ง มิฉะนันถือได้ว่าการแจ้งให้
ทราบนันไม่ชอบด้วยหลัก กฎหมาย 2 ประการ คื อ หลักความแน่นอนชัด เจน และหลัก ความ
สมเหตุสมผล
6. กำรกำหนดวิธีกำรบังคับทำงปกครอง การก้าหนดวิธีการบังคับทางปกครอง
เป็นการวางมาตรการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเข้าด้าเนินการบังคับทางปกครอง และเป็นการ
บอกกล่ า วยื น ยั น ให้ ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค้ า สั่ ง ทางปกครองทราบก่ อ นมี ก ารบั ง คั บ ทาง
ปกครอง โดยปกติเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะก้าหนดวิธีการบังคับทางปกครองขึนก็ต่อเมื่อผู้ที่มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งนันภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
7. กำรด ำเนิ น กำรทำงปกครอง หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารก้ า หนดวิ ธี ก ารบั ง คั บ ทาง
ปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถด้าเนินการบังคับทางปกครองได้ทันทีภายในขอบเขต
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ที่ได้ก้าหนดไว้ ในกรณีการบังคับทางปกครองโดยวิธีการจัดการแทน หากผู้ที่ปฏิบัติ ตามค้าสั่งทาง
ปกครองขัดของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถใช้ก้าลังเข้าจัดการได้ ในการนี เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตรวจได้ และเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการบังคับ
ทางปกครองนันแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะด้าเนินการบังคับทางปกครองต่อไปอีกไม่ได้ ไม่ว่า
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการบังคับทางปกครองนันจะบรรลุโดยวิธีใด ๆ เช่น การจัดการแทนการ
บังคับทางปกครองโดยตรง หรือการที่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองนันได้ด้าเนินการ
เองภายหลังที่ได้รับการแจ้งแล้วก็ตาม
8. กำรบังคับทำงปกครองโดยทันทีทันใด ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นและร้ายแรง การ
ด้าเนินการบังคับทางปกครองด้วยกระบวนการตามปกติอาจไม่ทันการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สามารถบังคับทางปกครองได้โดยทันทีทันใด เช่น เจ้าหน้าที่ต้ารวจก้าลังลาดตระเวนไปพบเห็น
คนร้ายก้าลังปีนก้าแพงรัวเข้าไปในบ้านผู้อื่น เจ้าหน้าที่ ต้ารวจสามารถเข้าขัดขวางการกระท้าของ
คนร้ายนันได้ในทันทีโดยไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการไปตามกระบวนการบังคับทางปกครองก่อน
การบังคับทางปกครองโดยทันทีทันใดไม่ถือว่าเป็นการบังคับทางปกครองประเภท
หนึ่ง เพราะมาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์ ได้แบ่ง วิธีการบังคับ
ทางปกครองไว้เพียง 3 ประเภท คือ การจัดการแทน การให้ช้าระค่าปรับทางปกครอง และการ
บังคับทางปกครองโดยตรง การบังคับทางปกครองโดยทันทีทันใดเป็นเพียงรูปแบบพิเศษของการ
ใช้วิธีการบังคับทางปกครองรูปแบบหนึ่งเท่านัน
กฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์ฯ ได้บัญญัติให้อ้านาจเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองสามารถบังคับทางปกครองได้โดยทันทีทันใดโดยไม่จ้าเป็นต้องมีการออกนิติกรรมทาง
ปกครองหรือค้าสั่งทางปกครองล่วงหน้า และไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งทาง
ปกครองทราบ หรือมีการก้าหนดวิธีการบังคับทางปกครองไว้ก่อนด้วย
๓.๖.๓ แนวควำมคิดเกี่ยวกับมำตรกำรบังคับทำงปกครองของประเทศไทย
เดิมกฎหมายไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้อ้านาจหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้เอง ดังนัน ในกรณีที่มีเอกชนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองก็ต้องให้พนักงานอัยการด้าเนินการฟ้องร้องเอกชนผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครอง
นันเป็นคดีต่อศาลก่อน เมื่อศาลมีค้าพิพากษาแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงจะด้าเนินการให้
เป็นไปตามค้าพิพากษาได้ ท้าให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก
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อย่างไรก็ตาม มาตรการบังคับทางปกครองมิใช่เรื่องใหม่ส้าหรับประเทศไทย โดยที่
แต่เดิมในสมัยที่ยังไม่มีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรการบังคับทาง
ปกครองจะปรากฏอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองที่ว่าด้วยเรื่องนันๆ เป็นการเฉพาะโดยมิได้
มีบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการบังคับทางปกครอง ซึ่งกฎหมายที่ เกี่ยวกับการปกครอง
ดังกล่าวมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 500 ฉบับ แต่ละฉบับตราเป็นกฎหมายออกมาในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันท้าให้เป็นเรื่องยากแก่ประชาชนที่จะรู้ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของกฎหมายแต่ละฉบับ
ได้ทั่วถึงเพราะจะต้องรู้รายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองที่ว่า ด้วยเรื่องนัน ๆ เป็น
การเฉพาะด้วย จึงท้าให้เกิดแนวคิดที่จะมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขึนเป็นกฎหมาย
กลางเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน เพราะหากไม่มีกฎหมายกลางแล้วกฎหมายทุกฉบับก็จะเป็น
กฎหมายหลักไปเลย ไม่มีกฎหมายใดเป็นข้อยกเว้น การมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
นอกจากท้ าให้ เ ป็ น การง่ า ยแก่ ป ระชาชนที่ จ ะเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามแล้ ว ยั ง ง่ า ยต่ อ การพั ฒ นา
กฎหมายอีกด้วยเนื่องจากในกรณีที่จ้าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ
อาจเป็นปัญหายุ่งยากมาก เมื่อมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายกลางขึนแล้ว
การแก้ไขก็แก้ไขได้โดยง่ายและอาจแก้ไขเฉพาะกฎหมายกลางฉบับเดียวเท่านัน๓๘
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฝ่ายปกครองที่ออกค้าสั่งทางปกครอง
สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้เองโดยไม่ต้องน้าคดีไปฟ้องศาลเพื่อให้ศาลมีค้าสั่งบังคับ
ก่อนอีกต่อไป เนื่องจากการยึดหรือายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของประชาชนเป็นการเข้า
ไปกระทบสิทธิในทรัพย์สินจึงจ้าเป็นต้องมีกฎหมายก้าหนดอ้านาจให้แก่ฝ่ายปกครองไว้๓๙
๑. มำตรกำรบังคับทำงปกครองเป็นกำรบังคับตำมคำสั่งทำงปกครอง
มีขันตอนที่แตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับลักษณะของค้าสั่งและข้อเท็จจริงในกรณี
เฉพาะราย มาตรการบังคับทางปกครองของไทยได้รับแนวความคิดจากกฎหมายว่าด้วยการบังคับ
ตามนิติกรรมทางปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน การบังคับการให้เป็นไปตาม
ค้าสั่งทางปกครองแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ๔๐
(๑) ค้าสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายโดยทันที คือค้าสั่ งที่ไม่จ้าเป็นต้องจัด
ให้มีการบังคับตามค้าสั่งทางปกครองนัน เพราะค้าสั่งทางปกครองนันเกิดความสมบูรณ์ในตัวเอง
โดยทันที ไม่ต้องปฏิบัติการใด ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น ใบอนุญาตให้ตังโรงงาน หรือค้าสั่งทางปกครองที่
รับรองสิทธิของผู้รับค้าสั่งทางปกครองนัน ๆ เช่น ใบรับรองนิติ บุคคล ใบสูติบัตร ใบมรณะบัตร
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ใบส้าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ใบส้าคัญการเปลี่ยนสกุล เป็นต้น ค้าสั่งทางปกครองประเภทนีมีผล
บังคับได้ทันที
(๒) ค้าสั่งทางปกครองที่ต้องมีการบังคับ คือค้าสั่งที่จ้าเป็นต้องมีการบังคับให้เป็นไป
ตามค้าสั่งทางปกครองนัน เช่น กรณีผู้รับค้าสั่งทางปกครองที่ให้กระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ
ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครอง ต้องมีมาตรการให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะ
เข้าด้าเนินการได้เองโดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท้า
การบังคับให้เป็นไปตามค้าสั่งทางปกครองเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สิน
ของประชาชน ดังนัน การบังคับทางปกครองจะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ้านาจในกรณี
ดัง กล่ าวไว้ อย่ างชัด แจ้ ง และในการบัง คับ ทางปกครองในกรณีดั งกล่า ว นอกจากต้อ งก้ าหนด
ขันตอนของการบังคับแล้ว ค้าสั่งทางปกครองนัน ๆ ต้องสอดคล้องกับหลั กความสมควรแก่เหตุผล
ด้วย มาตรการบังคับทางปกครองประเภทที่ต้องมีการบังคับนีแยกได้เป็น 2 กรณี คือ
1) มาตรการบังคับทางปกครองกรณีให้ช้าระเงิน มาตรการบังคับทางปกครอง
กรณีให้ช้าระเงินนีใช้ในกรณีที่บุคคลนัน ๆ มีหน้าที่ต้องช้าระเงินให้แก่รัฐ เช่น ช้าระค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าบ้ารุง เป็นต้น ในการนีกฎหมายบัญญัติให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถ
สั่งให้บุคคลนันช้าระเงินให้แก่รัฐได้โดยเร็ว และให้ฝ่ายปกครองมีอ้านาจบังคับให้บุคคลนันช้าระหนี
ได้ด้วยตนเอง
๓๘

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎมำยวิธีปฺบัติรำชกำรทำงปกครอง. กรุงเทพมหานคร. จิรรัชการพิมพ์. ๒๕๔๐. หน้า ๑๖๒.
กมลชัย รัตนากาววงศ์. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๙.
๔๐
กมลชัย รัตนากาววงศ์. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖๗.
๓๙

2) มาตรการบังคับทางปกครองกรณีให้กระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ โดย
สภาพของมาตรการบังคับทางปกครองประเภทนีเป็นค้าสั่งทางปกครองให้บุคคลกระท้าการหรืองด
เว้นกระท้าการ ในกรณีที่ผู้รับค้าสั่งทางปกครองนันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
อ้านาจที่จะใช้มาตรการดังต่อไปนีได้ ตามความเหมาะสมแก่กรณี คือ
๒.1) การกระท้ า การแทน มาตรการนี เป็ น การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกค รอง
มอบหมายให้บุคคลภายนอกกระท้าการแทนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเองเป็นผู้กระท้าการแทนผู้
ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งนัน
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๒.๒) การปรับ มาตรการปรับในทางปกครองเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองใช้กับค้าสั่งทางปกครองที่ไม่เกี่ยวกับการให้ช้าระหนี แต่เป็นกรณีที่ผู้รับค้าสั่งทางปกครอง
ต้องกระท้าการด้วยตนเอง หรือละเว้นกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ส่งมอบทรัพย์สินแก่
ฝ่ายปกครอง ซึ่ งล้วนเป็นกรณีที่ไม่อาจให้ผู้อื่นกระท้าหารแทนได้ หรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะให้ผู้อื่น
กระท้าแทนได้
๒.3) การที่ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายปกครองใช้ ก้า ลั งทางกายภาพเข้ าปฏิ บัติ ก ารด้ ว ย
ตนเองมาตรการนีเป็นมาตรการที่รุนแรงกว่ามาตรการอื่น เมื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครองใน
สองอย่างแรกไม่บรรลุผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็มีอ้านาจที่จะใช้ก้าลังทางกายภาพเข้าปฏิบัติการ
ด้วยตนเองมาตรการบังคับดังกล่าวนี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องใช้เมื่อมีความจ้าเป็นจริง ๆ และ
อย่างสมควรแก่กรณีเท่านัน
๒.4) การจับกุมและกักขัง มาตรการนีเป็นมาตรการในการบังคับคดีแพ่ง กรณี
ที่ เ จ้ า หนี ตามค้ า พิ พ ากษาออกหมายบั ง คั บ คดี ต ามค้ า พิ พ ากษาให้ ลู ก หนี และบริ ว ารออกจาก
อสังหาริมทรัพย์แล้วลูกหนีและบริวารไม่ออก เจ้าหน้าที่งานบังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้มีค้าสั่ง
ตามมาตรการ 296 จัตวา แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้จับกุมและกักขังลู กหนี
ตามค้าพิพากษา มาตรการบังคับทางปกครองมาตรการนีจ้าเป็นต้องน้ามาบังคับใช้ในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครอง
๒.5) การเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตนีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะใช้เมื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระท้าการหรือประกอบอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามค้าสั่งทางปกครองหรือข้อก้าหนดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก้าหนดในการออกใบอนุญาตนัน
2.มำตรกำรบังคับทำงปกครองกับหลักควำมได้สัดส่วน
เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติทังหลายของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รวมทังหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปที่มิได้บัญญัติ
ขึนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักรัฐธรรมนูญที่เป็นข้อจ้ากัดอ้านาจกระท้าการของฝ่ายปกครอง
ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น หลักรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่ส้าคัญและควรกล่าวถึงใน
ที่นี ได้แก่ หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักการ
ขันพืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ้านาจกับผู้ที่ตกภายใต้อ้านาจ เป็นการบังคับให้ผู้ใช้
อ้านาจจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อ้านาจของตนอย่างพอเหมาะพอประมาณ

82

(Moderation)๔๑ หลักความได้สัดส่วนนีมีรากฐานมาจากหลักความยุติธรรมอันเป็นพืนฐานของ
หลักกฎหมายทั่วไป ดังนัน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหลายประเทศว่าเป็นหลักกฎหมายที่
ส้าคัญ เช่น ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันได้ใช้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปทังที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแต่อย่างใด นอกจากนี ประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ ก็
ยอมรับหลักความได้สัดส่วนนีเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสัญญา EWG-vertrag ซึงได้รับการปรับปรุง
แก้ไขโดยสนธิสัญญา Masstricht ซึ่งเป็นสัญญาที่ก่อตังสหภาพยุโรป ได้ก้าหนดหลักความได้
สัดส่วนไว้อย่างชัดเจนในมาตรการ 3 วรรค 3 หลักความได้สัดส่วนนีได้รับการยอมรับกัน ทั่วไป
เนื่องจากเป็นหลักที่ค้านึงถึงการอ้านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย ทังในส่วนที่เป็นผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล ของกลุ่มบุคคล และของมหาชน หลักความได้สัดส่วนนีมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
หลักห้ามกระท้าเกินกว่าเหตุ๔๒
ส้าหรับประเทศไทย กฎหมายปกครองให้อ้านาจฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจเพื่ อจ้ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลได้ แต่การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายนันต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality) หมายความว่า
ฝ่ายปกครองจะกระท้าการใดที่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องมีกฎหมายให้
อ้านาจไว้และการกระท้าการนัน ๆจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านัน มิใช่ว่าฝ่าย
ปกครองจะอ้างประโยชน์สาธารณะได้ทุกกรณีเสมอไป การกระท้าของฝ่ายปกครองต้องได้ สัดส่วน
ระหว่างประโยชน์ของมหาชนกับความเสียหายของปัจเจกบุคคลที่ได้รับจากการใช้มาตรการใดๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่น้ามาใช้บังคับอย่างพอเหมาะพอประมาณถ้าปรากฏว่า
ประโยชน์ ข องมหาชนที่ ไ ด้ รับ นั นไม่ คุ้ ม กั บ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ นแก่ ปั จ เจกบุ ค คลก็ ไ ม่ ค วรใช้
มาตรการนันเลยจะเหมาะสมกว่า๔๓
หลักความได้สัดส่วนประกอบด้วยหลักการย่อย 3 ประการ คือ
1.หลักความเหมาะสม (Principle of appropriateness) หลักความ
เหมาะสม มีความหมายว่า มาตรการใดที่ฝ่ายปกครองน้ามาใช้ มาตรการนันโดยสภาพแล้วต้อง
๔๑

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540. กรุงเทพมหานคร:บริษัท ส้านักพิมพ์วิญญูชน
จ้ากัด,2543. หน้า 85.
๔๒
บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ . “หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส.”วำรสำร
ศำลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ ๑ เล่มที่ ๒, พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๒. หน้า ๔๐-๔๑
๔๓
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. เรื่องเดิม, หน้า ๒๒๕.
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สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายต้องการได้ ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
นันได้ทังหมดหรือแต่บางส่วน หลักความเหมาะสมต้องมีความเหมาะสมเชิงเหตุ และ ผล ระหว่าง
มาตรการที่ฝ่ายปกครองใช้บังคับกับสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะให้เกิดขึน โดยให้มาตรการของฝ่าย
ปกครองเป็น เหตุ แ ละให้ สิ่ ง ที่ ก ฎหมายประสงค์จ ะให้ เกิ ด ขึนเป็ น ผล หลั ก ความเหมาะสมจึ ง มี
ลักษณะเช่นเดียวกับสามัญส้านึก หากฝ่ายปกครองออกมาตรการใดที่โดยสภาพของมาตรการนัน
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายต้องการได้อย่างแท้จริงแล้ว ต้ องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ฝ่ายปกครองใช้มาตรการนันเป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ตามที่กฎหมายต้องการ เข้าข่ายเป็นการใช้อ้านาจโดยมิชอบ(Abuse of power)๔๔
ในประเทศเยอรมัน ถือว่ามาตรการที่มีความเหมาะสมคือมาตรการที่ท้าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกฎหมายก้าหนดได้ทังหมดหรือแต่เพียงบางส่วนโดยไม่เป็นการยากล้าบากหาก
บรรลุ ไ ด้อ ย่ างยากล้าบากก็ นับ เป็น มาตรการที่ ไ ม่เหมาะสม โดยศาลรั ฐธรรมนู ญของประเทศ
เยอรมันได้ให้ข้อวินิจฉัยไว้ว่า มาตรการมีความเหมาะสมแต่เพียงบางส่วนก็เป็นการเพียงพอแล้ว
ไม่จ้าเป็นที่จะต้องมีความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์๔๕
มาตรการที่องค์กรนิติบัญญัติตราขึนเป็นกฎหมายต้องมีความเหมาะสม สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ความเหมาะสมในที่นีคือความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรการที่รัฐใช้จ้ากัดหรือลิดรอนสิทธิของประชาชนกับผลที่ได้รับจาการใช้มาตรการนัน องค์กร
นิติบัญญัติจะตรากฎหมายใดที่มีผลเป็นการล่วงละเมิดแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
องค์กรนิติบัญญัตินันต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อนว่ามาตรการที่ก้าหนดขึนและตราใช้ใน
กฎหมายนันอยู่ในวิสัยที่ท้าให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนัน ๆ ได้๔๖
2. หลักความจ้าเป็นหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ (Principle of necessity or
Principle of moderation) หลักความจ้าเป็น เป็นหลักพิจารณาที่องค์กรนิติบัญญัติใช้ในการตรา
กฎหมายเพื่อก้าหนดมาตรการที่จ้าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายนันได้ส้าเร็จ องค์กร
นิติบัญญัติต้องเปรียบเทียบมาตรการหลาย ๆ มาตรการว่ามาตรการใดมีความเหมาะสมที่สุด ใน
กรณี ที่ มี ม าตรการเหมาะสมหลายมาตรการ องค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ จ ะต้ อ งเลื อ กใช้ ม าตรการที่ มี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดมาบัญญัติเป็นกฎหมาย หากองค์กรนิติ
บัญญัติเลือกใช้มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงในเมื่อยัง
สามารถเลือกใช้มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รุนแรงน้อยกว่าได้
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๔๔

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐำนของสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมรัฐธรรมนูญใหม่ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ส้านักพิมพ์วิญญูชน จ้ากัด, ๒๕๔๓ หน้า ๒๐๑.
๔๖
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เงื่อนไขกำรตรำกฎหมำยจำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน : “มาตรการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.” วารสารนิติศาสตร์, 30:2 (มิถุนายน 2543). หน้า 187.
๔๕

ย่อมเป็นการขัดต่อหลักความจ้าเป็น๔๗
หลั ก ความจ้ า เป็ น ถื อ หลั ก ว่ า มาตรการต่ า งๆ ล้ ว นแต่ ยั ง ผลให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งกฎหมายได้ แต่มาตรการที่สามารถบรรลุผลอาจไม่ใช่มาตรการที่จ้าเป็นก็ได้
มาตรการที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลเสียต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องน้ อยที่สุด หรือ
ในทางกลับกันมาตรการที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นมาตรการที่มุ่งก่อประโยชน์ให้แก่เอกชนโดยก่อ
ความเสียหายให้แก่สังคมหรือมหาชนน้อยที่สุด ดังนัน ในการเลือกใช้มาตรการใดจึงจ้าเป็นต้อง
เลือกใช้แต่มาตรการที่ก่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดเป็นหลัก แนวความคิดซึ่งเป็ นที่มาของหลักความ
จ้าเป็น คือ “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้ายตังแต่สองสิ่งขึนไปที่จ้าต้องเลือก บุคคลควรเลือกสิ่งที่เลวร้าย
น้อยที่สุด” ในท้านองเดียวกัน การที่ฝ่ายปกครองจะด้าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางปกครอง
และนิติกรรมทางปกครองหรือค้าสั่งในทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคล จึงต้องใช้มาตรการเท่าที่จ้าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้แล้วเท่านัน หากฝ่ายปกครองใช้อ้านาจเกินความจ้าเป็นย่อมเป็นการกระท้า
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย๔๘
ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทย ได้ ว างหลั ก ความจ้ า เป็ น ไว้ โ ดยมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับ “การจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท้ามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนีก้าหนดไว้และ
เท่าที่จ้าเป็นเท่านัน และจะกระทบกระเทือนสาระส้าคัญแห่ งเสรีภาพนันมิได้ ” จากบทบัญญัติ
ดังกล่าว แสดงว่า ฝ่ายปกครองมีอ้านาจด้าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางปกครองและนิติกรรม
ทางปกครองหรือ ค้าสั่ งในทางปกครอง โดยใช้ มาตรการจ้ า กัด หรือ รอนสิ ทธิ ห รือ เสรี ภ าพของ
ประชาชนได้เพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของก้าหมายที่ได้ให้อ้านาจ
ไว้และการใช้อ้านาจนันก็ท้าได้เพียงเท่าที่จ้าเป็นเท่านัน การใช้มาตรการที่เกินความจ้าเป็นย่อม
เป็นการมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อนึ่ง เมื่อพิจารณาตามความจ้าเป็นแล้วอาจให้นิยามได้ว่า มาตรการที่จ้าเป็น คือ
มาตรการที่เมื่อบังคับใช้แล้วยังผลให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
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ได้ให้อ้านาจไว้ ส่วนมาตรการที่เกินความจ้าเป็น คือ มาตรการที่เมื่อน้ามาใช้แล้วสามารถยังผลให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ้านาจไว้ได้เช่นเดียวกับมาตรการ
อื่นแต่มีผลเสียต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชน์ของมหาชนมากกว่า หรือในทาง
กลับกัน เป็นผลดีต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน หรือประโยชน์ของมหาชนน้อยกว่ามาตรการ
อืน่ ดังนัน มาตรการที่เหมาะสม ซึ่งควรแก่การที่ฝ่ายปกครองจะน้ามาใช้ คือ มาตรการที่เมื่อบังคับ
ใช้ แ ล้ ว ยั ง ผลให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รือ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องกฎหมายที่ ไ ด้ ใ ห้ อ้ า นาจไว้
ขณะเดียวกันก็ท้าให้สิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชน์ของมหาชนเสียหายน้อยกว่า
๔๗วรเจตน์
๔๘

ภาคีรัตน์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 187-189.
วรพจน์ วิศนุพิชญ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 89.

หรื อ ท้ า ให้ เ ป็ น ผลดี ต่ อ สิ ทธิ ห รือ เสรีภ าพของประชาชนหรื อ ประโยชน์ ข องมหาชนได้ ม ากกว่ า
มาตรการอื่น
๓.หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of proportionality
in the narrow sense) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ คือการที่ฝ่ายปกครองต้อง
ใช้ดุลพินิจชั่งน้าหนักมาตรการทางปกครองก่อนที่จะบังคับใช้มาตรการนัน โดยจะต้องพิจารณาถึง
ดุลยภาพระหว่างประโยชน์ที่มหาชนจะได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดขึนแก่ปัจเจกบุคคลอันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการใช้มาตรการนัน โดยถือหลักว่ามาตรการใดที่เมื่อใช้แล้วปรากฏว่าประโยชน์
ที่มหาชนจะได้รับไม่คุ้ มกับความเสียหายที่จะเกิดขึนแก่ปัจเจกบุคคลแล้ว ฝ่ายปกครองไม่ควร
ด้าเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้มาตรการนันเลยจะเป็นการดีกว่า อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจชั่ง
น้าหนักระหว่างประโยชน์ที่มหาชนจะได้รับความเสียหายที่เกิดขึนแก่ปัจเจกบุคคลอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการใช้มาตรการนันเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ฝ่ายปกครองต้องพิจารณาด้าเนินการด้วย
ความรอบคอบ๔๙
หลัก ความได้ สัด ส่ว นในความหมายอย่ างแคบ เป็ นหลั กที่ มุ่ง ให้ ฝ่า ยปกครองใช้
อ้านาจที่กฎหมายให้ไว้ในลักษณะที่เป็นการชอบด้วยกฎหมายและโดยก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
โทษเป็นส้าคัญ ในเรื่องนี รัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีบทบัญญัติที่
ยึดหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยทั่วไป หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์และวิธี การ โดยมีหลักการว่ามาตรการอันใดอันหนึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือ
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ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
มาตรการอันใดอันหนึ่งจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างวิธีการกับ
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ทังนี ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขันพืนฐาน ผลกระทบอันเกิดจากการ
แทรกแซงในเสรีภาพของปัจ เจกบุ คคลจะต้ องไม่ อยู่น อกเหนือจากขอบเขตความสั มพัน ธ์ของ
ประโยชน์ อันเป็นเป้าหมายของสาธารณะที่ก้าหนดไว้ และประโยชน์ที่ได้จากการด้าเนินการ
มาตรการนัน จะต้องมีน้าหนักมากกว่าผลเสียที่เกิดจากมาตรการดังกล่าว โดยผลกระทบที่เกิดขึน
จากการแทรกแซงนันนอกจากจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ได้รับผลกระทบจนเกินขอบเขตแล้วยัง
จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย๕๐
ส้าหรับการตรวจสอบหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ ซึ่งในที่นีก็คือ
การพิจารณาตรวจสอบว่าประโยชน์ที่ได้จากการด้าเนินการตามมาตรการนันมีน้าหนักมากกว่า
ผลเสียที่เกิดจากมาตรการนันหรือไม่ ผลกระทบที่เกิดขึนจากการแทรกแซงนันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้
๔๙
๕๐

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 91-94.
บรรเจิด สิงคะเนติ. เรื่องเดียวกัน, หน้า 205-206.

ได้รับผลกระทบจนเกินขอบเขตหรือไม่ และเป็น ไปอย่า งสมเหตุ สมผลด้ วยหรือไม่ นัน M.Ch.
Jakobs ได้เสนอข้อที่ควรพิจารณาไว้ ดังนี๕๑
๑) พิจารณาการกระท้าของรัฐอันใดอันหนึ่งที่ต้องการตรวจสอบ
2) พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการกระท้าดังกล่าว
3) พิจารณาถึงสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองซึ่งได้รับประโยชน์จากการกระท้าของรัฐทังใน
ลักษณะที่เป็นประโยชน์ของปัจเจกชนและประโยชน์ของมหาชน
4) พิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองทังสองฝ่าย
๓. มำตรกำรบั ง คับ ทำงปกครองตำมพระรำชบั ญ ญั ติ วิ ธีป ฏิ บั ติ ร ำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายใหม่ของ
ไทยที่บัญญัติขึนใช้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อจัดกระบวนการของกิจกรรมทางปกครอง ให้สามารถ
ด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อยุติที่ถูกต้องเป็นธรรมต่ อประโยชน์ของเอกชนและ
ประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการด้าเนินไปสู่เป้าหมายนันจ้าเป็นต้องมีการบังคับทาง
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ปกครองหลายประการเพื่อให้การด้าเนินงานในทางปกครองเป็นไปตามขันตอนที่อาจป้องกันความ
ผิดพลาดได้๕๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่บัญญัติขึนมีสภาพเป็น
กฎหมายกลางที่จะเข้าไปแทนที่ในส่วนของการบังคับทางปกครองของกฎหมายต่างๆ ได้เพื่อให้
กฎหมายเหล่านันมีขันตอนการบังคับทางปกครองเป็นอย่างเดียวกันทังหมด เว้นแต่กฎหมายนันจะ
มีส่วนของการบังคับทางปกครองบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การมีกฎหมาย
กลางนี ก็ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการมี วิ ธี ก ารที่ เป็ น แบบเดี ย วกั น ซึ่ ง จะง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจของ
ประชาชน๕๓
๑) หลักทั่วไปของมำตรกำรบังคับทำงปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้กล่าวถึงมาตรการ
บังคับทางปกครองไว้ในส่วนที่ 8 มาตรา 55-63 โดยจะน้าหลักเกณฑ์ทั่วไปนันไปใช้กับการบังคับ
ตามค้าสั่งทางปกครองตามที่ปรากฏในกฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็น
การเฉพาะส้าหรับกฎหมายนัน อย่างไรก็ตาม กรณีที่กฎหมายนันๆ มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วแต่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเห็นว่ามาตรการเฉพาะตามกฎหมายนันจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับ
ทางปกครองที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการบังคับตามส่วนที่ 8 นีแทนก็ได้ โดยตามมาตรา 63 แห่งพระราช
๕๑

บรรเจิด สิงคะเนติ. เรื่องเดียวกัน, หน้า 206-207.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.เรื่องเดียวกัน, หน้า 159.
๕๓
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.เรื่องเดียงกัน, หน้า 167.
๕๒

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก้าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
อ้านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ้านาจนันนั่นเอง๕๔
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติ
ว่า “การบังคับทางปกครองไม่ใช่กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น”
ซึ่งหมายความว่า กฎหมายมุ่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองบังคับแก่ผู้รับค้าสั่งทางปกครองที่
เป็นเอกชนเท่านัน จะไม่น้าไปใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะเรื่ อ ง ตั ว อย่ า ง เช่ น ตามมาตรา 19 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจค้าสั่งเป็นหนังสือเรียก
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นใดๆ อันเป็นหน่วยงานของรัฐ
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ส่งรายงานหรือเอกสารอื่นใดที่มีข้อมูลการส้ารวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ
และแผนงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นนันๆ มาให้
พิจารณาได้ ซึ่งหากคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าโครงการและแผ่นงานใด
อาจจะท้าให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้อง
เสนอมาตรการแก้ ไ ขต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ด้ า เนิ น การต่ อ ไป ซึ่ ง หนั ง สื อ ของคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ที่ อ อกตามมาตรา 19 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นค้าสั่งทางปกครอง แต่ถ้ามีหน่วยงานใดฝ่าฝืนไม่ยอมส่ง
รายงานหรือเอกสารเช่นว่าให้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีฐานะเป็นผู้ท้าค้าสั่งทาง
ปกครองนัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ไม่อาจจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่
หน่วยงานดังกล่าวได้ เพราะเป็นเรื่องไม่สมควรที่หน่วยงานที่ใช้อ้านาจรัฐจะมาบังคับหน่วยงานที่
ใช้อ้านาจรัฐเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากมีกฎหมายก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้งให้ใช้มาตรการบังคับ
อย่างไรก็ให้ด้าเนินการตามนันได้๕๕
โดยหลักการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งย่อมบังคับตาม
กฎหมายวิธี ปฏิบั ติราชการทางปกครองให้ เป็น ไปตามค้าสั่ งของตนได้ในฐานะเป็น องค์ก รผู้ใช้
อ้านาจรัฐที่จะด้าเนินการบังคับการให้เป็นไปตามค้าสั่งทางปกครองได้เองโดยที่มิต้องฟ้องเป็นคดี
ต่อศาล ซึ่งต่างจากการบังคับในทางแพ่งที่ต้องอาศัยค้าพิพากษาของศาลและหมายตังเจ้าพนักงาน
คดี ตามมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับทางปกครองเป็นการ
เข้าไปกระทบสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน การด้าเนินดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องอาศัย
๕๔
๕๕

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 83-85.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 8๗-8๘.

อ้านาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง หรือตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วแต่กรณี ก้าหนดขันตอนต่างๆ ของการบังคับ๕๖
ค้าสั่งทางปกครองต้องไม่มีเป็นเหตุแห่งการการทุเลาการบังคับไว้ก่อน เว้นแต่จะมี
การสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน ซึ่งผู้มีอ้านาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้แก่ 1)เจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งนันเอง หรือ
2)ผู้มี อ้ า นาจพิ จ ารณาค้ าอุ ทธรณ์ซึ่ ง ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 4(พ.ศ.2540) ออกตามความใน
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พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งนันเองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งนันเอง ในกรณีที่ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครองนัน
เป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาผู้ก้ากับ ดูแล หรือผู้ควบคุม หรือ 3)ผู้มีอ้านาจพิจารณาวินิจฉัยความ
ถูกต้องของค้าสั่งทางปกครองนัน ซึ่งหมายถึงองค์กรที่ใช้อ้านาจตุลาการ โดยมีอ้านาจเป็นศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครอง เมื่อค้าสั่งทางปกครองมีการอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านต่อองค์กรตรวจสอบ
ค้าสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายในของฝ่ายบริหารหรือองค์กรตุลาการ เมื่อองค์กรนันมี
ค้าสั่งให้ทุเลาการบังคับแล้วเจ้าหน้าที่จะด้าเนินการบังคับทางปกครองมิได้๕๗
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนัน มาตรา 56 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้วางหลักว่าต้องใช้ “เพียงเท่าที่จ้าเป็น” เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของค้าสั่งทางปกครองนันโดยให้กระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครอง
“น้อยที่สุด” การใช้มาตรการบังคับทางปกครองแค่ไหนเพียงใดจะต้องอยู่ภายใต้ “หลักการใช้
อ้านาจโดยมีเหตุอันสมควร” การใช้โดยไม่สมควรแก่เหตุแห่งกรณีจะท้าให้การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองนันไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ มาตรการการบังคับทางปกครองโดยสภาพก็เป็น ”ค้าสั่ง
ทางปกครอง”อยู่ในตัวแล้ว ฉะนัน มาตรการบังคับทางปกครองจึงอยู่ในบังคับของหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของค้าสั่งทางปกครองด้วยเช่นเดียวกัน หากองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบ
ภายในของมาตรการทางปกครองนันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อาจถูกเพิกถอนในเวลาต่อมาได้ ”
ซึ่งตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25392 บัญญัติไว้ว่าการ
เพิกถอนดังกล่าวอาจเป็นการเพิกถอนทังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ในการก้าหนดมาตรการบังคับทางปกครองนัน เจ้าหน้าที่ที่มีดุลพินิจในการเลือกใช้
มาตรการบั ง คั บ ทางปกครองได้ ดั ง นันในการด้า เนิ น การบั ง คั บ ทางปกครอง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ฝ่ าย
ปกครองต้องค้านึงถึงหลักการส้าคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ต่อไปนี 1) หลักความสมเหตุสมผล ตามความในมาตรา 56 วรรคสาม และ2) หลักการ
บังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ้าเป็น ตามความในมาตรา 59 วรรคสาม ที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่ง
ทางปกครอง (ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) หรือผู้ได้รับมอบอ้านาจในการด้าเนินการตาม
ค้าสั่งทางปกครอง (ตามความในมาตรา 56 วรรคสอง) ใช้มาตรการบังคับทางการปกครองเพียง
๕๖
๕๗

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 8๖-8๗.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 88-89.
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เท่าที่จ้าเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค้าสั่งทางปกครอง และ 3) หลักความแน่นอนและ
ชัดเจน ตามความในมาตรา 59 วรรคสอง (1) ที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่มีค้าเตือนเป็นหนังสือที่ระบุ
มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดเจน แต่จะก้าหนดมากกว่าหนึ่ งในมาตรการในคราว
เดียวกันไม่ได้ และตามในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามที่ก้าหนดไว้ในค้าเตือนตามมาตรา 59 การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท้าได้ ก็
ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก้าหนดไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์๕๘
๒)มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง
ทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจน้ามาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดที่ก้าหนดไว้ในมาตรา
58 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้ได้ โดยมาตรการบังคับทาง
ปกครองดังกล่าวจ้าแนกตามชนิดของค้าสั่งทางปกครองได้เป็น 2 มาตรการ ดังนี๕๙
(1) มาตรการบังคับทางปกครองกรณีค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ช้าระหนีเงิน
มาตรการบังคับทางปกครองที่ก้าหนดให้ช้าระหนีเงินนีเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่ใช้บังคับ
แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองช้าระเงินตามที่
บุคคลนันมีหน้าที่ต้องช้าระเงิน ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็นการก้าหนดให้ผู้รับค้าสั่งทางปกครองช้าระ
เงินตามที่บุคคลนันมีหน้าที่ต้องช้าระเงินให้แก่รัฐตามความสัมพันธ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชน
เช่ น ค่ า ภาษี อ ากร ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ าบ้ า รุ ง ค่ า เบี ยปรั บ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ความในมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วางหลักไว้ว่า ถ้าหนีถึงก้าหนดช้าระแล้ว
ไม่ช้าระให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะไม่ช้าระเลยหรือช้าระบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน หากเจ้าหน้าที่ประสงค์จะ
มาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้รับค้าสั่งทางปกครองนันช้าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดในค้าเตือนก่อน ทังนี เจ้าหน้าที่ต้องก้าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมแก่เรื่อง
พอที่จะปฏิบัติไ ด้โดยค้านึงถึ งประโยชน์ส าธารณะประกอบด้ว ย ซึ่ง มาตรา 57 วรรคหนึ่งแห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก้าหนดว่าระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า 7
วัน ถ้าผู้รับค้าสั่งทางปกครองน้าเงินมาช้าระถูกต้องครบถ้ว นมาตรการบังคับปกรองอันเป็นเสร็จ
หากผู้รับค้าสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค้าเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึดทรัพย์สินของผู้นันออกขายทอดตลาดเพื่อน้าเงินมาช้าระหนีได้ ส้าหรับวิธีการยึด
การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อน้าเงินมาช้าระหนีดังกล่าว ให้น้าประมวลกฎหมาย
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๕๘

ชาญชัย แสงศักดิ์. คำอธิบำยกฎหมำยว่ำด้วยวิธปี ฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง. พิมพ์ครังที่ 3 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส้านักพิมพ์
วิญญูชน จ้ากัด, 2544. หน้า 205.
๕๙
ชาญชัย แสวงศักดิ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 206-207.

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271-323 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนผู้ ใดจะมีอ้านาจในการสั่งยึด
หรืออายัดหรือขายถอดตลาดจะเป็นไปตามกฎกระทรวงอีกขันหนึ่ง
(2) มาตรการบังคับทางปกครองกรณีค้าสั่งทางปกครองมีก้าหนดให้กระท้าหรือละ
เว้นการกระท้า มาตรการบังคับการปกครองนีใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ผู้
อยู่ในบังคับทางปกครองกระท้าหรือละเว้นกระท้า โดยเจ้าหน้าที่ปกครองใช้มาตรการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี
1) การที่เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการเอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค้าสั่งทางปกครองที่
ก้าหนดให้ผู้รับค้าสั่งต้องกระท้าแต่ปรากฏว่าผู้รับค้าสั่งทางปกครองไม่ยอมกระท้าตาม เพื่อบังคับ
ให้เป็นไปตามค้าสั่งนัน เจ้าหน้าที่ก็เข้าด้าเนินการเองได้ ถ้าเรื่องนันอยู่ในวิสัยหรื อความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ที่จะด้าเนินการได้๖๐ เช่น การเข้ารือถอนอาคารที่ก่อสร้างรุกล้าที่สาธารณะ ในกรณี
นี เจ้าหน้าที่สามารถเข้าท้าการรือถอนอาคารได้ทันที เนื่องจากหากต้องรอให้ฟ้องศาลก่อนแล้ว
ค่อยเข้ารือถอนอาคารนันจะเป็นอุปสรรต่องานปกครอง เพราะงานคดีมีมาก อาจต้องใช้เวลานาน
กว่าศาลจะพิจารณาพิพากษาเสร็จ ซึ่งกว่าจะมีการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้ก็อาจจะเกิด
ผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมไปแล้ว ดังนัน กฎหมายปกครองจึงให้อ้านาจเจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการ
ได้เอง
2) การให้ บุค คลอื่น กระท้ า การแทน ในกรณีที่ผู้รั บ ค้ าสั่ ง ทางปกครองไม่ ย อม
กระท้าตามค้าสั่งนันและเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่ด้าเนินการได้ เจ้าหน้าที่อาจมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนได้ โดยผู้ได้รับมอบหมายอาจเป็นเอกชนที่เข้ามารับจ้างจากหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามค้าสั่งทางปกครอง หรืออาจเป็นลูกจ้ างของหน่วยงานของรัฐ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายงานดั ง กล่ าวให้ ป ฏิ บั ติ เป็ น การชั่ ว คราว การปฏิ บั ติ ก ารของผู้ รั บ มอบหมาย
ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติการที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐ เป็นการด้าเนินงานของรัฐเช่นเดียวกับ
กรณีเจ้าหน้าที่ด้าเนินการเอง๖๑
เนื่ อ งจากในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ด้ า เนิ น การเองหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น
ด้าเนินการแทนนัน รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดจากการที่ผู้รับค้าสั่งจากการปกครองฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามค้าสั่งทางปกครองที่ให้กระท้าหรือละเว้นกระท้านัน ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่กระท้าตามนันต้องออก
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เจ้าหน้าที่ต้องออกไปซึ่งแต่เดิมคิดเพียงค่าใช่จ่ายตามความเป็นจริงคือเท่าที่รัฐ
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ออกไปเท่านัน แต่ในความเป็นจริงผู้ที่ฝ่าฝืนนันจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าต้นทุนซึ่งประหยัดกว่าที่ตนเข้า
ด้าเนินการเอง การที่ผู้นันเข้าด้าเนินการเองโดยตนเองใช้เงินตนเองต้องสูญเสียดอกเบียเงินฝาก
ธนาคารหรื อหากผู้ นั นไม่มี เงิน ก็ ต้อ งไปกู้ เงิ น มาด้า เนิน การซึ่ งต้ อ งเสี ยค่ าดอกเบี ย การที่ รอให้
เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการแล้วจ่ายเฉพาะต้นทุนกลับเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่ า นับว่าเกิดความไม่เป็น
ธรรมแก่ประชาชนผู้ที่เสียภาษีให้แก่รัฐ ฉะนัน การบัญญัติมาตรา 58 วรรคหนึ่ง(1)ไว้ใน
๖๐
๖๑

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 338.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 93.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงเป็นการพยายามแก้ไขในจุดนี โดยให้
ผู้ที่หน้าที่ต้องเสียเพิ่มขึนอีกร้อยละ25ต่อปีของยอดค่าใช้จ่ายนัน กรณีนีเป็นการลงโทษผู้เพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามค้าสั่งไปในตัวด้วย๖๒
3) การให้ช้าระค่าปรับทางปกครอง กรณีที่ค้าสั่งทางปกครองให้กระท้าการหรือ
ละเว้นกระท้าการนันเจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าด้าเนินการบังคับการด้วยตนเองและไม่อาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นด้าเนินการแทนแต่ต้องการให้ผู้รับค้าสั่ งทางการปกครองด้าเนินเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม เช่น เจ้าหน้าที่มีภาระงานราชการมากยังไม่อาจด้าเนินการเรื่องนันๆได้ในขณะนันหรือ
การด้าเนินการเองอาจได้ไม่คุ้มเสียจากการชั่งน้าหนักกับประโยชน์ของส่วนรวม เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการให้ป รับผู้รับค้าสั่ง ทางปกครองเป็ นรายวัน โดยใช้ ดุลพินิ จก้าหนดจ้านวนเงิน ค่าปรับ
รายวันนันตามสมควรแก่เหตุ ซึ่งมาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ให้อ้านาจที่จะก้าหนดค่าปรับทางปกครองได้ถึงวันละไม่เกิน 20,000บาท๖๓
นอกจากนันกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542)ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539๖๔ บัญญัติว่าเจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ้านาจก้าหนดค่าปรับทางปกครองใน
กรณีที่มีก ารฝ่ าฝืน ไม่ป ฏิบัติ ตามค้าสั่ งทางปกครองนั นๆได้เป็ นเงิ นเท่ าใดต่อวั น อย่างไรก็ ตาม
ค่าปรับทางปกครองแตกต่างกับค่าปรั บทางกฎหมายอาญาหรือโทษปรับ ในทางอาญา เพราะ
ค่าปรับทางปกครองนันก้าหนดขึนเพื่อจะให้ผู้ที่ได้รับค้าสั่งทางปกครองปฏิบัติตามค้าสั่งเท่านัน
ดังนันค้าสั่งทางปกครองจึงไม่ใช่สิ่งที่ท้าให้เกิดความรับผิดทางอาญาและค่าปรับทางปกครองจึงมิใช่
โทษ๖๕
มาตรการค่าปรับทางปกครองเป็นเครื่องมือหรือวิธี การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
ระหว่างผู้รับค้าสั่งทางการปกครองและเจ้าหน้าที่และเป็นมาตรการที่อ้านาจน้ามาใช้ซ้าๆกันได้
จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หากผู้รับค้าสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งทาง
ปกครอง เจ้าหน้าที่ก็อาจใช้มาตรการทางปกครองให้ช้าระค่าปรับทางปกครองเป็นรายวัน เมื่อใดที่
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ผู้รับค้าสั่งทางปกครองปฏิบัติตามค้าสั่งก็จะหยุดการปรับ การก้าหนดอัตราค่าปรับไม่ได้ค้านึงถึง
ความร้ายแรงของการกระท้าเป็นหลักแต่จะดูความตังใจของผู้รับค้าสั่งทางปกครองในอันที่จะฝ่า
ฝืนค้าสั่งเป็นส้าคัญ๖๖ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับค้าสั่งทางปกครองนันไม่อาจปฏิบัติตาม
ค้าสั่งทางปกครองได้ด้วยตนเองจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจใช้มาตรการให้ช้าระเงินค่าปรับเป็น
รายวันแก่ผู้นันได้เช่นกัน๖๗
มาตรการบังคับทางปกครองใช้ได้กับค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้กระท้าการ เช่น
๖๒
๖๓

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 339.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 9๕.

๖๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 5 ก ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 หน้า 28-30.
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๖๗
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 96.
๖๕

ให้รือถอนอาคาร หรือค้าสั่งที่ก้าหนดให้ผู้รับค้าสั่งทางปกครองละเว้นกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ห้ามโรงงานส่งเสียงดัง ค้าสั่งประเภทนีโดยสภาพเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าด้าเนินการเองได้ คงใช้
วิธีการปรับทางปกครองวิธีเดียวเท่านันที่จะบังคับให้เป็นไปตามค้าสั่งทางปกครอง๖๘
3 หลักเกณฑ์กำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
การใช้มาตรการบังคับการปกครองที่ก้าหนดให้ผู้รับค้าสั่งทางปกครองกระท้าการ
หรือละเว้นการกระท้าการจะต้องเป็นกรณีที่จ้าเป็นเท่านันการใช้ก้าลังทางกายภาพเข้าด้าเนินการ
อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่นันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายและเป็นวิธีการสุดท้าย ดังนันการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีขันตอน ดังนี๖๙
(1) เจ้ าหน้าที่ต้ องมี ค้า เตื อนเป็ นหนัง สื อให้ก ระท้า หรื อละเว้ นการกระท้ าการ
ภายในก้าหนดตามสภาพสมควรแก่กรณี ค้าเตือนจะก้าหนดไปพร้อมกับค้าสั่งทางปกครองก็ได้
(2) สาระค้าเตือนต้องระบุมาตรการที่จะใช้โดยจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเข้าด้าเนินการ
เองหรือก้าหนดค่าปรับทางปกครอง แต่ต้องก้าหนดเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านันจะ
ก้าหนดเป็นสองมาตรการไม่ได้ จ้านวนค่าใช้จ่ายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ เข้าด้าเนินการเอง ไม่ว่าโดย
ตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นท้าการแทนหรือจ้านวนค่าปรับทางปกครองเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งด้วยว่า
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการที่ก้าหนดไว้นันไม่ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ในการที่จะเรียกเงินเพิ่มขึนหาก
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก้าหนดประมาณการไว้ เพื่อผู้รับค้าสั่งทางปกครองจะได้
ทราบแน่ชัดว่าหากตนเองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต่อไปจะถูกบังคับอย่างไร หรือหากไม่เห็นด้วยก็
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สามารถอุทธรณ์ได้ เพราะมาตรการทางปกครองก็เป็นค้าสั่งทางปกครองอย่างหนึ่งที่อาจอุทธรณ์ได้
ตามปกติ ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
(3) เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ได้แจ้งไว้ในค้าเตือน หาก
เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรการนัน จะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อได้ออกค้าเตือนให้ผู้รับค้าสั่งทาง
ปกครองทราบอีกครังหนึ่งแล้ว การเปลี่ยนแปลงมาตรการอาจเป็นการก้าหนดอัตราค่าปรับทาง
ปกครองที่สูงขึน หรือเปลี่ยนไปใช้มาตรการที่เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการเองก็ได้

๖๘

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 96

๖๙

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เรื่องเดียวกัน, หน้า 97-99.

บทที่ ๔
กำรวิเครำะห์ประเด็นกำรศึกษำ
วิเครำะห์มำตรกำรบังคับทำงปกครองในกำรจัดหำที่ดินเพื่อกำรชลประทำน
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานเป็นกระบวนงานบังคับใช้กฎหมายหรือกฎให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ของเอกชนมาเป็นของกระทรวงการคลัง
(เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน) หรือหน่วยงานราชการซึ่งครอบครองดูแลที่ดินสงวนหวงห้าม
อนุ ญ าตให้ ก รมชลประทานใช้ ที่ ดิ น นั น กรณี ที่ ดิ น ซึ่ ง มี ห นั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ด้ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ และกรณีที่ดินไม่มีหนังสือแสดง
สิทธิคือผู้ที่ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการด้าเนิ นการโดยน้ามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เป็นหลักเกณฑ์จ่ายค่าทดแทน การด้าเนินงานย่อม
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ส่งผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน บางกรณีถึงขนาดพรากเอา
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนตกเป็นของรัฐโดยเอกชนมิจ้าต้องสมัค ร
ใจยินยอม
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานเป็นการปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งจะต้องใช้
อ้านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนันจะต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายในการ
กระท้า ทางปกครอง คือ หลัก ความมาก่อ นของกฎหมาย หมายความว่ าการกระท้ าของฝ่าย
ปกครองจะต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย และหลั ก เงื่ อ นไขของกฎหมาย
หมายความว่าการกระท้าของฝ่ายปกครองจะกระท้าได้เท่าที่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ้านาจไว้
เท่านัน แต่ภาระหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของสั งคม ในการจั ดท้ าบริก ารสาธารณะฝ่ ายปกครองจ้ าเป็น ที่จ ะต้ องมีเอกสิทธิ์บ างประการ
เหนือกว่าเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการด้าเนินงานดังกล่าวแต่จะต้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ของเอกชนควบคู่ อย่ างสมดุล เช่น กฎหมายเวนคืน ให้ อ้า นาจรั ฐพรากเอากรรมสิทธิ์ห รือ สิทธิ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนตกเป็นของรัฐโดยที่มิจ้าต้องได้รับความสมัครใจยินยอมจาก
เอกชน แต่การด้าเนินการเวนคืนจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเวนคืนและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขันตอน อันเป็นสาระส้าคัญของการด้าเนินงาน จะต้องจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรม
และจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้ คู่กรณีสามารถตรวจสอบ
การด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขันตอน คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครองหรืออุทธรณ์
ราคาและจ้านวนเงินค่าทดแทนตลอดจนฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายในการกระท้าทางปกครอง แต่มีบางกรณีที่กฎหมาย กฎ และมิติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน มิได้มีบทบัญญัติหรือก้าหนดหลักเกณฑ์ขันตอนวิธีการ
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมในทุกเรื่อง จึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๓ วรรคแรก “วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยต่ำง
ๆ ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยใดกำหนดวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพำะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันควำมเป็นธรรม หรือมี
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรไม่ต่ำกว่ำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระรำชบัญญัตินี้”
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีบทบัญญัติให้
เจ้าหน้าที่มีอ้านาจบังคับตามกฎหมายกับเอกชนได้โดยที่มิต้องฟ้องคดีต่อศาล เช่น กรณีเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนไม่สมัครใจรับเงินค่า
ทดแทน มาตรา๑๓ พระราชบัญญัติเดียวกันให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
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เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ได้ก่อนที่จะเวนคืน ถือเป็นมาตรการ
บังคับทางปกครองซึ่งกฎหมายเวนคืนบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ หากเป็นกรณีที่ดินไม่มีหนังสือ
แสดงสิทธิ มติคณะรัฐมนตรี ฯเพียงแต่ก้าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่
ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์
อื่นๆ ตลอดจนที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง แต่ราษฎรจะต้องเข้าครอบครองและท้าประโยชน์
ก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าด้าเนินการก่อสร้าง กรณีนีหากราษฎรไม่สมัครใจรับเงินค่ าทดแทนไม่
อยู่ในหลักเกณฑ์ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนฯ เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับได้เฉพาะที่ดินซึ่งมีหนังสือแสดงสิทธิอันเป็นเอก
สิทธิของรัฐในการบังคับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนตกเป็นของรัฐโดยมิต้องได้รับ ความสมัคร
ใจยิ น ยอม กอปรกั บ มติ ค ณะรั ฐมนตรี ฯ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว างหลั ก เกณฑ์ ใ นการเข้ า ครอบครองหรื อ ใช้
อสังหาริมทรัพย์ เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องถือใช้ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก้าหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กอปรกับการบังคับตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการ
ชลประทานยังคงมีปัญหาซึ่งจ้าเป็นจะต้องท้าการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี
๔.๑ ปัญหำด้ำนเนื้อหำและรูปแบบ
กระท้าทางปกครอง จะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ้านาจฝ่ายปกครองจึงจะ
กระท้าได้แต่มีบางกรณีมีปัญหาด้านเนือหาของกฎหมายซึ่งยังไม่ชัดเจนหรือมิได้ก้าหนดรูปแบบ
ขันตอนการด้าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และ
ปัญหาการบังคับตามสัญญาทางปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ดังนี
(๑) ที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิ
๑) ปั ญ หำกำรเจรจำตกลงซื้ อ ขำยที่ ดิ น ตามนั ย หนั ง สื อ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๕๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ เรื่องการเวนคืนที่ดิน
ของทางราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ถือเป็นหลักปฏิบัติ ในการที่จะ
เวนคืนที่ดินเพื่อการอะไร ให้จัดท้าโครงการที่ จะใช้ที่ดินนันให้ถี่ถ้วน และให้ก้าหนดที่ดินที่จะ
เวนคืนอย่างประหยัด เพื่อให้ราษฎรเดือดร้อนน้อยที่สุด และจะต้องเตรียมงบประมาณเกี่ยวกับ
การนันให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะเวนคืน แล้วให้ปรึกษา
ท้าความตกลงกับราษฎรเจ้าของที่ดินที่จะต้องใช้ตามโครงการนันเสียก่อน ถ้าตกลงซือขายกันได้ก็
ไม่จ้าต้องออกพระราชบัญญัติเวนคืน หากตกลงซือขายกันไม่ได้และทางราชการจ้าเป็นต้องใช้ที่ดิน
นันจึงออกพระราชบัญญัติเวนคืน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๘๕๐/๒๕๐๓ ลง
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วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด วางแนวทางปฏิบัติในการเจรจาตกลงซือขาย
ที่ดินตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงควรจะได้ถือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เช่น คณะกรรมการ และการก้าหนดค่าทดแทนเพื่อใช้เป็นหลักในการ
เจรจากับเจ้าของที่ดิน และปัจจุบันได้มีค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตังคณะกรรมการจัดซือและก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อ
การชลประทาน คณะกรรมการประกอบด้วย นายอ้าเภอท้องที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส้านักงานที่ดินจังหวัด หรือ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส้านักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ที่เกี่ ย วข้อ ง ประธานสภาท้ อ งถิ่น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เป็ น กรรมการ และหั ว หน้ า ฝ่ า ยจั ด หาที่ดิ น กอง
กฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่
(๑) จัดซือและก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้ างโครงการชลประทาน ตามนัย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน พ.ศ.๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒) ตรวจสอบทรัพย์สินและ
เจรจาท้าความตกลงซือขายกับราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการชลประทาน และ
พิจ ารณาค้ าร้องเรีย นของราษฎรเกี่ ย วกั บการจั ดซื อและก้ า หนดค่ า ทดแทนทรัพ ย์ สิ น เพื่ อ การ
ชลประทาน(๓) ควบคุ ม การจ่ า ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก้ า หนด (๔) แต่ ง ตั ง
คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินทุกชนิด หรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
การเจรจาตกลงซือขายที่ดินเพื่อการชลประทาน มีปัญหาด้านเนือหาและรูปแบบ
ดังนี
๑.๑) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์สมัคร
ใจตกลงท้าสัญญาจะซือจะขายที่ดิน (แบบพิมพ์ ท.ด. ๐๔) กับกรมชลประทานตามราคาค่าทดแทน
ที่คณะกรรมการก้าหนดไว้ แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะซือจะขายที่ดิน คือ ไม่ยินยอมรับเงินค่า
ทดแทนและไม่ยินยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพย์แก่กรมธานารักษ์ (เพื่อ
ประโยชน์แก่การชลประทาน) ประเด็นที่จะต้องท้าการวิเคราะห์ ดังนี
ลักษณะที่ส้าคัญของสัญญาทางแพ่ง
ก. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน อยู่บนพืนฐานของความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
ข. เสรีภาพในการท้าสัญญา ( Freedom of Contract) คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะ
เลือกท้าสัญญากับบุคคลใดก็ได้ และ/หรือมีสิทธิที่จะเลือกท้าหรือไม่ท้าสัญญาก็ได้
ค. ความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) เมื่อมีค้าเสนอและ
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ค้าสนองเป็นไปตามความประสงค์และเจตนาของคู่สัญญาแล้ว ถือว่าผูกพันคู่สั ญญาจะต้องปฏิบัติ
ตามเจตนาที่ตกลงกันนัน
ง. อิสระในทางแพ่ง (Private Autonomy) คู่สัญญามีอิสระที่จะก้าหนดข้อ
สัญญาได้อย่างอิสระแม้ว่าไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่จะต้องไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ลักษณะที่ส้าคัญของสัญญาทางปกครอง
ก. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท้าการ
แทนรัฐกับเอกชนหรือหน่วยงานทางปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง อยู่บนพืนฐานของความไม่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน กล่าวคือ รัฐหรือหน่วยงานรัฐมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าเอกชน
ข. วัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีลักษณะเป็นสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท้าบริการสาธารณะ หรือ จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ
ค. ข้อก้าหนดของสัญญามีลักษณะพิเศษให้เอกสิทธิแก่รัฐหรือหน่วยงานรัฐ
เหนือกว่าเอกชน
กล่ำวโดยสรุป
หลั ก การสั ญ ญาทางปกครองของประเทศไทยมี แ นวความคิ ด ใกล้ เคี ย งกั บ
สัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้
ชัดเจนว่า กรณีใดเป็ นสัญญาทางปกครอง ดังปรากฏตามมาตรา ๓ พระราชบัญญั ติจัดตังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ “สัญญำทำงปกครอง หมำยควำมรวมถึง
สัญญำที่คู่สัญญำอย่ำงน้อยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นหน่วยงำนทำง ปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่ง
กระทำกำรแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญำสัมปทำน สัญญำที่ให้จัดทำบริกำรสำธำรณะ หรือ
จัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ”
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี
ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของสัญญาทางปกครองใน
กรณีสัญญาทางปกครองโดยสภาพ โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ด้านคู่สัญญา วัตถุแห่งสัญญา และ
ข้อก้าหนดในสัญญาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
ก. หลักเกณฑ์ในด้านคู่สัญญา สัญญาที่จะเป็นสัญญาทางปกครองนัน
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คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้
กระท้าแทนรัฐ ดังนันอาจมีบางกรณีที่คู่สัญญาทังสองฝ่ายเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ได้เพราะ
กฎหมายใช้ถ้อยค้าว่า “คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง”
ข. หลักเกณฑ์ด้านวัตถุแห่งสัญญา หรือวัตถุประสงค์แห่งสัญญาทาง
ปกครองจะต้ อ งเป็ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เข้ า ด้ า เนิ น การหรื อ ร่ ว มด้ า เนิ น การบริ ก าร
สาธารณะโดยตรง
ค. หลักเกณฑ์ด้านข้อก้าหนดในสัญญา สัญญาทางปกครองจะต้องเป็น
สั ญ ญาที่ มี ข้ อ ก้ า หนดในสั ญ ญามี ลั ก ษณะพิ เ ศษแสดงถึ ง เอกสิ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานทางปกครอง
แตกต่างจากข้อสัญญาที่ก้าหนดโดยคู่สัญญาตามหลักเสมอภาคและเสรีภาพในการท้าสัญญาตาม
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเป็นก้าหนดสิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยธรรมชาติของสิทธิและหน้าที่
นั่นเองไม่อาจถูกก้าหนดในสัญญาแพ่งได้
กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองของประเทศไทย
เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในการบังคับการตามสัญญาทางปกครองนัน เป็นผลมา
จากทฤษฎีการบริการสาธารณะซึ่งถือว่าโดยหลักแล้ว ฝ่ายปกครองย่อมมีเอกสิทธิพิเศษเหนือ
เอกชนคู่สัญญา ซึ่งสิทธิพิเศษนีอาจมาจากข้อสัญญาเองหรืออาจมาจากหลักกฎหมายปกครองที่ใช้
กับสัญญาทางปกครอง สิทธิพิเศษนีปรากฏทังในการปฏิบัติตามสัญญากรณีปกติ และสภาพบังคับ
กรณีที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งหลักกฎหมายปกครองที่เพิ่ม
หน้าที่ของเอกชนนอกเหนือจากสัญญาเป็นไปตามหลักการให้เอกสิทธิ์ฝ่ายปกครองเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
การบังคับตามสัญญาทางปกครองเป็นมาตรการหรือวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
ใช้อ้านาจตามข้อตกลงในสัญญาและโดยผลของกฎหมายปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดท้า
บริการสาธารณะ การบังคับตามสัญญาทางปกครองเป็นวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถ
บัง คั บ การให้ เป็ น ไปตามสั ญญาทางปกครองได้เองโดยไม่ ต้ อ งให้ ศ าลมี ค้า สั่ ง อนุ ญาตหรื อ ค้ า
พิพากษา ได้แก่ การสั่งให้มีการปรับ สั่งแก้ไขสัญญา สั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย การจัดหา
บุคคลอื่นเข้าด้าเนินการแทน และสั่งยกเลิกสัญญา แต่กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองนั้น
ต้องกระทำภำยในกรอบของข้อตกลงในสัญญำ และโดยผลของกฎหมำยปกครอง ทังในเรื่อง
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รูปแบบ วิธีการ และขันตอนที่จะต้องกระท้าในการบังคับการตามสัญญาทางปกครองโดยฝ่าย
ปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เมื่อพิจารณาสัญญาจะซือจะขายที่ดิน (แบบพิมพ์ ท.ด. ๐๔) มีลักษณะ ดังนี
 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกรมชลประทาน (โดยผู้ได้รับมอบอ้านาจจากกรม
ชลประทาน) ฝ่ายหนึ่งกับเอกชนเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินอีกฝ่าย
หนึง่
 วัตถุประสงค์แห่งสัญญาจะซือจะขายที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะ
 ลักษณะของสัญญา กรมชลประทานก้าหนดค่าทดแทนที่ดินตามมติ
คณะกรรมการก้ า หนดค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ การชลประทานยึ ด ถื อ หลั ก เกณฑ์ ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน ฯ จึงเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษกรมชลประทานเป็นผู้ก้าหนด
ข้อสัญญาฝ่ายเดียวโดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มีเสรีภาพและอิสระที่จะก้าหนดข้อสัญญาดังกล่าว
ด้วยตนเองได้เลย
จากหลักการและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สัญญาจะซือจะขายที่ดิน(ท.ด. ๐๔) จึง
เป็นสัญญาทางปกครอง กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์
สมัครใจตกลงท้าสัญญาจะซือจะขายที่ดิน (แบบพิมพ์ ท.ด. ๐๔) กับกรมชลประทานตามราคาค่า
ทดแทนที่คณะกรรมการก้าหนดไว้ แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะซือจะขายที่ดิน คือ ไม่ยินยอมรับเงิน
ค่าทดแทนและไม่ยินยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพย์แก่กรมธานารักษ์ (เพื่อ
ประโยชน์แก่การชลประทาน) จึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติ
จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๔) วางหลักเกณฑ์ให้คดี
พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครองอยู่ ใ นเขตอ้ า นาจของศาลปกครอง และมาตรา ๔๒
พระราชบัญญั ติเดียวกัน บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหำยโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจำกกำรกระทำหรือกำรงดเว้นกำรกระทำ
ของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง
หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนำจศำลปกครองตำมมำตรำ 9 และกำรแก้ไขหรือบรรเทำควำม
เดือดร้อน หรือควำมเสียหำย หรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตำมที่กำหนดในมำตรำ 72
ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครอง” และบทบัญญัติ มาตรา ๗๒ “ในการพิพากษาคดี ศาล
ปกครองมีอ้านาจก้าหนดค้าบังคับอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี
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(1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค้าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท้าทังหมดหรือบางส่วนใน
กรณีที่ มี ก ารฟ้ อ งว่ า หน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท้ า การโดยไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
(2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก้าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(3) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท้าการหรืองดเว้นกระท้า
การ โดยจะก้าหนดระยะเวลาและ เงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการ
กระท้าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้อ ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(4) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้อง
ให้ศาลมีค้าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นัน
(5) สั่งให้บุคคลกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
ในการมีค้าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ้านาจก้าหนดว่าจะให้มีผล
ย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก้าหนดให้มีเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ ทังนีตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่ง
ค้าพิพากษาดังกล่าวใน ราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎ
นัน
ในกรณีที่ศ าลปกครองมี ค้ าบั ง คั บ ให้ ผู้ ใ ดช้ า ระเงิ น หรื อ ส่ ง มอบทรัพ ย์ สิ น ตามค้ า
พิพากษา ถ้าผู้นันไม่ช้าระเงินหรือ ส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค้าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของบุคคลนันได้
ในกรณี ที่ ศ าลปกครองมี ค้ า บั ง คั บ ตามวรรคหนึ่ ง (5) หรื อ ตามวรรคสี่ ให้ น้ า
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค้าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วน
ของการชนะคดี
ตัวอย่าง ค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 161/2549, 355/2550
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การเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้เสนอราคาไม่ไปท้าสัญญาจ้างถือเป็น
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาสอบราคาและเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ชอบที่จะฟ้องต่อศาลปกครอง หน่วยงานทางปกครองจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ได้
เพราะการเรียกให้ช้าระค่าเสียหายกรณีนีไม่ใช่ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ช้าระเงิน
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลขด้าที่ อ.๔0๓/๒๕๔๙
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ และผู้
ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ ผิ ด สั ญ ญาค้ าประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาดั ง กล่ า ว กั บ ผู้ ฟ้ อ งคดี (ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน) ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทังสองร่วมกันหรือแทนกัน
รับผิดช้าระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ ง (๔) แห่ ง พ.ร.บ. จั ด ตั งศาลปกครองฯ เมื่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ค้ า สั่ ง ลงวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๔0
อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการก่อนชดใช้ทุนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงผิด
สัญญา วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี แต่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนีเมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ.
จัดตังศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฟ้องคดีประเภทนีจากเดิมสิบปี
นับแต่วันผิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชีขาด
อ้านาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีค้าวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้ตามค้าวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่
๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๔๕ และผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งคดี ภ ายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ค้ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดอ้า นาจหน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจ้าเป็น
เกี่ยวกับอ้านาจพิจารณาพิพากษาของศาลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ศาลรับค้าฟ้องไว้พิจารณาได้
ศาลปกครองชั นต้ น อาจใช้ ดุ ล พิ นิ จ รั บ ค้ า ฟ้ อ งที่ ยื่ น เมื่ อ พ้ น ก้ า หนดระยะ เว ลาการฟ้ อ งคดี ไ ว้
พิจารณาตามที่มาตรา ๕๒วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๓0 วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธี พิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ก้าหนดให้ค้าสั่งของศาลปกครองชันต้นที่รับค้าฟ้องคดีที่ยื่นเมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาเป็นที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอุทธรณ์คัดค้าน
ค้าสั่งดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดก็ไม่มีอ้านาจทบทวนการใช้ ดุลพินิจมีค้าสั่งดังกล่าวของศาล
ปกครองชันต้นได้
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กล่ำวโดยสรุป
จากแนวค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาลปกครองดังกล่าว ดังนันการบังคับตามสัญญาจะ
ซือจะขายที่ดิน (แบบพิมพ์ ท.ด.๐๔) ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง กรมชลประทาน(ผู้จะซือ)จึงมี
อ้านาจในการบังคับตามสัญญาจะซือจะขายที่ดินโดยท้าหนังสือ แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้ว ยกฎหมายซึ่ งที่ ดิน (ผู้ จะขาย)ปฏิบั ติ ตามสั ญญาจะซือจะขายที่ดิ น โดยให้ม ารั บเงิ น
ทดแทนค่าที่ดินและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินแก่กรมธนารักษ์ (เพื่อประโยชน์แก่การ
ชลประทาน) หากผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามค้าบังคับของสัญญาดังกล่าว เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง กรมชลประทานจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง
ให้ผู้จะขายปฏิบัติตามสัญญาจะซือจะขายที่ดิน นัน และในกรณีนีเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาทาง
ปกครองจึงไม่มีอ้านาจที่จะออกค้าสั่งทางปกครองซึ่งจะต้องใช้ฐานอ้านาจตามกฎหมายและไม่อาจ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีนีได้
๑.๒) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสมัครใจตกลงท้าสัญญา
ซือขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ และจดทะเบีย นสิ ทธิ และนิติ กรรมขายหรือ แบ่ งขายที่ ดิน พร้อ มทั งได้
จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโอนแก่ทางราชการ
แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามบันทึกส้ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด. ๐๑) ข้อ ๓ “ข้าพเจ้าตกลงรับเงินค่าทดแทนและทราบดีว่าจ้านวนเงินค่า
ทดแทนตามข้อ ๒ เป็นค่าทดแทนค่ารือย้ายอันเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าจะต้องรือย้ายทรัพย์สิน
ออกไปจากที่ดินภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงินค่าทดแทน”
บันทึกส้ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด. ๐๑) เป็นความตกลงระหว่างคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่ งมี
อ้านาจกระท้าการตามค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๔๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๒ ถื อ ว่ า เป็ น การกระท้ า ทางปกครองฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้รือย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินเพื่อการก่อสร้างชลประทานอันเป็นการจัดท้า
บริการสาธารณะ และฝ่ายปกครอง(คณะอนุกรรมการ) ก้าหนดข้อสัญญาฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็น
อัตราค่าทดแทนทรัพย์สิน เงื่อนไขต่าง ๆ ของบันทึกดังกล่าว เจ้าของทรัพย์สินไม่มีเสรีภาพและ
อิสรภาพในการสร้างข้อก้าหนดในบันทึกนัน ดังนันบันทึกดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง
กรณีเจ้าของทรัพย์สิ นไม่ท้าการรือย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินตามข้อก้าหนด
แห่งสัญญาดังกล่าว จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรมชลประทานจะต้องฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับให้เจ้าของที่ดินกระท้าการรือย้ายทรัพย์สินออกไป
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จากที่ดินนัน และในกรณีนีเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาทางปกครองจึงไม่มีอ้านาจที่จะออกค้าสั่งทาง
ปกครองซึ่งจะต้องใช้ฐานอ้านาจตามกฎหมายและไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีนี
ได้
๒) ปัญหำกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง ได้อธิบายความหมายกฎหมายมหาชนว่า “กฎหมายมหาชน
(Droit Public) คือ กฎหมายที่กล่าวก้าหนดถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทังหลายเกี่ยวกับ “สถานะ
และอ้ านาจ”ของรัฐและผู้ปกครอง รวมทังเป็น กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ ก้าหนดความสั มพัน ธ์
ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมืองผู้อยู่ใต้ปกครองในฐานะที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทาง
ปกครองเหนือ พลเมืองซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเอกชน” จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปให้เห็นว่า
กฎหมายมหาชนหมายถึง
ก. กฎหมายที่ก้าหนดถึงสถานะและอ้านาจของรัฐและผู้ปกครอง
ข. กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ก้าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับ
พลเมืองซึ่งเป็นเอกชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมือง จะมีลักษณะที่รัฐและ
ผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทางปกครองเหนือพลเมืองซึ่งเป็นเอกชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ
เหตุที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทางปกครองเหนือพลเมืองก็เพราะรัฐเป็นผู้
ทรงอ้านาจมหาชน ซึ่งอ้านาจมหาชนก็คืออ้านาจรัฐ เหตุที่รัฐเป็ นผู้ทรงอ้านาจมหาชนก็เพราะรัฐมี
ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รวมทังการ
จัดท้าบริการสาธารณะ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นการที่รัฐพรากเอากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของเอกชนตกเป็นของรัฐโดยที่มิจ้าต้องได้รับความสมัครใจยินยอมจากเอกชน ค่า
ทดแทนที่ เ ป็ น ธรรมถื อ เป็ น หลั ก ประกั น ที่ ส้ า คั ญ ของเอกชนในการที่ รั ฐ ใช้ อ้ า นาจเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกฎหมาย
กลางซึ่งก้าหนดมาตรฐานในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สิน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โดยที่บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติดังกล่าววางเกณฑ์ให้รัฐมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าเอกชนเพื่อให้ภารกิจในการจัดท้า
บริการสาธารณะของรัฐบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อมหาชน พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น กฎหมาย
ปกครองซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน แต่มีบางกรณีที่พระราชบัญญัติดังกล่ าวมิได้มี
บทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายก้าหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ปรากฏตามมาตรา ๓ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก้าหนดวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการไม่ต่้ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี”
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีปัญหา ดังนี
๒.๑) กรณีการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม
ในกรณีที่มีความจ้าเปนตองรือถอนสิ่งปลูกสรางขนยายทรัพยสินหรือด้าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
กิจการที่จะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนัน เมื่อไดจายเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามวรรค
สองแล้ว ใหเจาหนาที่ หรือ ผู ซึ่ง ไดรับ มอบหมายจากเจาหนาที่มี หนั ง สือ แจงใหเจาของหรือ ผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายด้าเนินการรือถอนสิ่งปลูกสราง ขนย้ายทรัพยสิน หรือด้าเนินการ
ดังกลาวภายในเวลาทีก่ ้าหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือแจง ถาเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมด้าเนินการภายในเวลาที่ก้าหนด ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งได
รับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอ้านาจด้าเนินการเชนวานันไดเอง โดยใหเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั นเป็ น ผู้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย กรณี นี หากเจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินไม่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองบังคับเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายนันได้หรือไม่
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอัน เป็นการ
เตรียมการและการด้าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค้าสั่งทางปกครอง และกฎ รวมถึงการ
ด้าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามความหมายมาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีปัญหาการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๑๓
วรรคสาม ในกรณีที่มีความจ้าเปนตองรือถอนสิ่งปลูกสรางขนยายทรัพยสินหรือด้าเนินการใดๆ
เกี่ยวกับกิจการที่จะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนัน เมื่อไดจายเงินหรือวางเงินคาทดแทนตาม
วรรคสองแล้ว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายด้าเนินการรือถอนสิ่งปลูกสราง ขนย้ายทรัพยสิน หรือด้าเนินการ
ดังกลาวภายในเวลาที่ก้าหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือแจง ถาเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมด้าเนินการภายในเวลาที่ก้าหนด ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งได
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รับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอ้านาจด้าเนินการเชนวานันไดเอง โดยใหเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
กรณีนีกฎหมายบัญญัติชัดเจนให้เป็นหน้าที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่ด้าเนินการรือถอนสิ่งปลูกสรางขนย้ายทรัพยสินนันเอง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็มิได้มีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการบังคับ
กรณีดังกล่าว เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
กรณีดังกล่าวบรรลุผลจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙
มำตรำ ๑๒ “คำสั่งทำงปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ใน
เรื่องนั้น”
มำตรำ ๕๖ “เจ้ำหน้ำที่ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองมีอำนำจที่จะพิจำรณำใช้
มำตรกำรบังคับทำงปกครองเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งของตนได้ตำมบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่
จะมีกำรสั่งให้ทุเลำกำรบังคับไว้ก่อนโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนำจพิจำรณำคำ
อุทธรณ์หรือผู้มีอำนำจพิจำรณำวินิจฉัยควำมถูกต้องของคำสั่งทำงปกครองดังกล่ำว
เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งจะมอบอำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชำหรือ
เจ้ำหน้ำที่อื่นเป็นผู้ดำเนินกำรก็ได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง
(กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (๒๕๔๒) ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๒)
ให้เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองเพียงเท่ำที่
จำเป็นเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของคำสั่งทำงปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับ
ของคำสั่งทำงปกครองน้อยที่สุด”
มำตรำ ๕๗ “คำสั่งทำงปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้ำถึงกำหนดแล้วไม่มกี ำร
ชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภำยในระยะเวลำที่กำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน ถ้ำไม่มีกำรปฏิบตั ิตำมคำเตือน เจ้ำหน้ำที่อำจใช้มำตรกำรบังคับทำง
ปกครองโดยยึดหรืออำยัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขำยทอดตลำดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
วิธีกำรยึด อำยัดและขำยทอดตลำดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำนำจสั่งยึดหรืออำยัดหรือขำยทอดตลำดให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง” (กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (๒๕๔๒) ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๒)
ในกรณีนีเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอ้านาจในเรื่องที่
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จะบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน ฯ จึงมีอ้านาจออกค้าสั่งทางปกครองให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งทรัพย์สินนันช้าระเงินค่าใช้จ่ายในการที่
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้ท้าการรือถอนสิ่งปลูกสราง ขนย้ายทรัพยสิน
นันเอง ภายในระยะเวลาอันสมควรโดยถือตามทฤษฎีภาวะวิสัย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ดุลย
พินิจตามความเหมาะสมซึ่งบุคคลทั่วไปอยู่ในวิสัยที่พึงกระท้าได้ เช่น หากต้องช้าระเงินจ้านวนไม่
มากนักอาจก้าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน หากเป็นกรณีต้องช้าระเงินจ้านวนมากอาจก้าหนด
ระยะเวลา ๓๐ วันหรือมากกว่านัน ถ้าถึงก้าหนดแล้วไม่มีการช้าระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นันช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มี
การปฏิบัติตามค้าเตือนเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ้านาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นันและขายทอดตลาดเพื่อช้าระเงินให้ครบถ้วน
วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม
๒.๒) กรณีตราพระราชบัญญั ติเวนคื นและมี ผลใช้บั งคั บแล้ วในการจะจายหรือ
วางเงินคาทดแทนซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่อาจรือถอนออกไปได ใหเจาหนาที่หรือผู ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินค่าทดแทนให้สามในสี่ก่อน และแจงให้เจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายรือถอนอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมรือถอนออกไปภายในก้าหนดเวลาดังกลาว ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอ้านาจเขารือถอนไดโดยหักคาใชจายเพื่อการนี
ออกจากเงินคาทดแทนที่ควรจะไดรับ แลวจึงจายหรือวางเงินคาทดแทนสวนที่เหลือให้ กรณีนี
ยังคงมีปัญหาในข้อเท็จจริงว่าหากเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่ายในการรือถอนทรัพย์สินจากเงินค่าทดแทน
ส่วนที่ยังมิได้จ่ายจ้านวนหนึ่งในสี่ส่วนโดยที่เงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่
ได้ท้าการรือถอนเองนัน เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองให้เจ้าของทรัพย์สินชดใช้เงินค่าใช้จ่ายได้เต็มจ้านวนค่ารือถอนได้หรือไม่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีหลักการจ่ายค่า
ทดแทนเท่าที่เสียหายจริงและเพียงพอต่อการพื นฟูให้ผู้ถูกเวนคืนกลับสู่ฐานะเดิมก่อนเวนคื น
ดังนันจ้านวนเงินค่าทดแทนรือย้ายทรัพย์สินจึงรวมทังมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงพร้อมทังค่ารือ
ถอนไว้ด้วยแล้ว ซึ่ง กรณีนีกฎหมายบัญญัติชัดเจนให้ เจาหนาที่หรือผู ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจา
หนาที่มีอ้านาจเขารือถอนไดโดยหักคาใชจายเพื่อการนีออกจากเงิน คาทดแทนที่ควรจะไดรับ
แลวจึงจายหรือวางเงินคาทดแทนสวนที่เหลือให้ อันเป็นหลักประกัน การช้าระเงินค่ารือถอน

108

ดังกล่าว กรณีอาจมีปัญหาเงินค่าทดแทนส่วนที่ยังมิได้จ่ายจ้านวนหนึ่งในสี่ส่วนไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการทีเ่ จ้าหน้าที่ได้ท้าการรือถอนเองนัน ในเรื่องนีแบ่งออกเป็นสองความเห็น
ความเห็นที่หนึ่ง มองว่ากฎหมายวางหลักให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่หักเงินค่ารือถอนจากจ้านวนเงินค่าทดแทนในส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายเหลือเท่าไรจึงจ่าย
ให้ แ ก่ เ จ้ า ของทรั พ ย์ สิ น นั น หากเงิ น ดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอแก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรื อถอนเมื่ อ ไม่ มี
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน ฯ วางหลักไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี เจ้าหน้าที่
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอ้านาจติดตามเงินส่วนที่ยังช้าระไม่ครบถ้วน ตาม
หลักเงื่อนไขของกฎหมาย คือ การกระท้าทางปกครองจะกระท้าได้เท่าที่กฎหมายให้อ้านาจไว้
เท่านัน ตามความเห็นนีค่าทดแทนส่วนที่ยังช้าระไม่ครบจึงเป็นพับไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ
ความเห็นที่สอง ซึ่งเป็นความเห็นของคณะผู้ท้าการศึกษา มองว่าพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืน ฯ รัฐได้ก้าหนดจ้านวนเงินค่าทดแทนเท่าที่ทรัพย์สินเสียหายจริงรวมทังค่ารือถอน
ด้วยแล้ว และเป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องรือถอนทรัพย์สินนันออกไป หากเจ้าของ
ทรัพย์สินไม่ท้าการรือถอนเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ้านาจรือถอนเอง
โดยหั ก เงิน ค่ าใช้ จ่ ายในการรือถอนนั นจากเงิ นค่ า ทดแทนในส่ ว นที่ยั ง ไม่ ไ ด้ จ่า ย จะเห็ น ได้ ว่ า
กฎหมายมุ่งหมายให้เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องช้าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว กอปร
กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ เจ้าหน้าที่จึงมีอ้านาจหน้าที่ในเรื่องการ
ติดตามช้าระเงินค่ารือถอนตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน ฯ เมื่อการ
ช้าระเงินค่ารือถอนยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จึงมีอ้านาจออก
ค้าสั่งทางปกครองให้เจ้าของทรัพย์สินช้าระเงินค่ารือถอนในส่วนที่ยังช้าระให้ครบถ้วนภายใน
ก้าหนดระยะเวลาอันควร ถ้าถึงก้าหนดแล้วไม่มีการช้าระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี
หนังสือเตือนให้ผู้นันช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติ
ตามค้าเตือนเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ้านาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นันและขายทอดตลาดเพื่อช้าระเงินให้ครบถ้วน
๒.๓) กรณีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ท้าสัญญาซือขายที่ดินกับเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยมีข้อก้าหนดในสัญญาหากผลการรังวัดที่ดินมีเนือที่น้อย
กว่าหรือมากกว่าเนือที่ดินที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่า
ทดแทนที่ดินเพิ่มหรือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินมีหน้าที่คืนเงินค่า
ทดแทนอัตราเดียวกับค่าทดแทนที่ดินซึ่งได้จ่ายเงินไปแล้วนัน อาจมีปัญหากรณีเรียกคืนเงินตาม
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สัญญาดังกล่าวหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้หรือไม่
หลักการสัญญาทางปกครองของประเทศไทยมีแนวความคิดใกล้เคียงกับสัญญาทาง
ปกครองของประเทศฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้
ชัดเจนว่ากรณีใดเป็นสัญญาทางปกครองปกครอง ดังปรากฏตามมาตรา ๓ พระราชบัญญัติจัดตัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ “สัญญำทำงปกครอง หมำยควำมรวมถึง
สัญญำที่คู่สัญญำอย่ำงน้อยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นหน่วยงำนทำง ปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่ง
กระทำกำรแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญำสัมปทำน สัญญำที่ให้จัดทำบริกำรสำธำรณะ หรือ
จัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ”
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี
ขาดอ้านาจหน้าที่ระหว่างศาล วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของสัญญาทางปกครองใน
กรณีสัญญาทางปกครองโดยสภาพ โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ด้ายคู่สัญญา วัตถุแห่งสัญญา และ
ข้อก้าหนดในสัญญาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
ก. หลักเกณฑ์ในด้านคู่สัญญา สัญญาที่จะเป็นสัญญาทางปกครองนัน
คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้
กระท้าแทนรัฐ
ข. หลักเกณฑ์ด้านวัตถุแห่งสัญญา หรือวัตถุประสงค์แห่งสัญญาทาง
ปกครองจะต้ อ งเป็ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เข้ า ด้ า เนิ น การหรื อ ร่ ว มด้ า เนิ น การบริ ก าร
สาธารณะโดยตรง
ค. หลักเกณฑ์ด้านข้อก้าหนดในสัญญา สัญญาทางปกครองจะต้องเป็น
สัญญาที่มีข้อก้าหนดในสัญญามีลักษณะพิเศษแตกต่างจากข้อสัญญาที่ก้าหนดโดยคู่สัญญาตาม
หลักเสมอภาคและเสรีภาพในการท้าสัญญาตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเป็นก้าหนด
สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยธรรมชาติของสิทธิและหน้าที่นั่นเองไม่อาจถูกก้าหนดในสัญญาแพ่งได้
กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองของประเทศไทย
เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในการบังคับการตามสัญญาทางปกครองนัน เป็นผลมา
จากทฤษฎีการบริการสาธารณะซึ่งถือว่าโดยหลักแล้ว ฝ่ายปกครองย่อมมีเอกสิทธิพิเศษเหนือ

110

เอกชนคู่สัญญา ซึ่งสิทธิพิเศษนีอาจมาจากข้อสัญญาเองหรืออาจมาจากหลักกฎหมายปกครองที่ใช้
กับสัญญาทางปกครอง สิทธิพิเศษนีปรากฏทังในการปฏิบัติตามสัญญากรณีปกติ และสภาพบังคับ
กรณีที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งหลักกฎหมายปกครองที่เพิ่ม
หน้าที่ของเอกชนนอกเหนือจากสัญ ญาเป็นไปตามหลักการให้เอกสิทธิ์ฝ่ายปกครองเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
การบังคับตามสัญญาทางปกครองเป็นมาตรการหรือวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
ใช้อ้านาจตามข้อตกลงในสัญญาและโดยผลของกฎหมายปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดท้า
บริการสาธารณะ การบังคับตามสัญญาทางปกครองเป็นวิ ธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถ
บัง คั บ การให้ เป็ น ไปตามสั ญญาทางปกครองได้เองโดยไม่ ต้ อ งให้ ศ าลมี ค้า สั่ ง อนุ ญาตหรื อ ค้ า
พิพากษา ได้แก่ การสั่งให้มีการปรับ สั่งแก้ไขสัญญา สั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย การจัดหา
บุคคลอื่นเข้าด้าเนินการแทน และสั่งยกเลิกสัญญา แต่กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองนั้น
ต้องกระทำภำยในกรอบของข้อตกลงในสัญญำ และโดยผลของกฎหมำยปกครอง ทังในเรื่อง
รูปแบบ วิธีการ และขันตอนที่จะต้องกระท้าในการบังคับการตามสัญญาทางปกครองโดยฝ่าย
ปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ
กรณี สั ญ ญาซื อขายที่ ดิ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ท้าสัญญาซือขายที่ดินกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่ง ที่ดิ น ตามบทบั ญญั ติ ม าตรา ๑๐ พระราชบั ญญั ติ ว่า ด้ วยการเวนคืน อสัง หาริ มทรั พย์ พ.ศ.
๒๕๓๐ สัญญาดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี
 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ใช้
อ้า นาจตามพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการเวนคืน พ.ศ. ๒๕๓๐ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บเอกชนเจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินอีกฝ่ายหนึ่ง
 วัตถุประสงค์แห่งสัญญาซือขายที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ
 ลักษณะของสัญญา เป็นการก้าหนดค่าทดแทนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เจ้าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มี เสรีภ าพและอิ สระที่จะก้ าหนดข้อ สัญญา
ดังกล่าวด้วยตนเองได้เลย กอปรกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑
วรรคสอง “ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์โอนนับแต่วันช้าระเงินค่าทดแทน” สัญญาจึงมีลักษณะพิเศษซึ่งต่าง
กับสัญญาซือขายที่ดินทางแพ่ง
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จากหลักการและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สัญญาซือขายที่ดินกรณีนีจึงเป็น
สัญญาทางปกครองและมีข้อก้าหนดในสัญญาหากผลการรังวัดที่ดินมีเนือที่น้อยกว่าที่ได้จ่ายเงินไป
แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมายซึ่งที่ดิน มีหน้าที่คืนเงินค่าทดแทนอัตรา
เดียวกับค่าทดแทนที่ดินซึ่งได้จ่ายเงินไปแล้วนัน ดังนันหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผลการรังวัดที่ดินมี
เนือที่น้อยกว่าที่จ่ายเงินค่าทดแทนไปแล้ว เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มี
อ้านาจที่จะบังคับตามสัญญาโดยท้าเป็นหนังสือแจ้งให้ช้าระเงินคืนตามข้อก้าหนดของสัญญา หาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินไม่ปฏิบัติตามค้าบังคับจึงเป็นการพิพาท
ตามสัญญาทางปกครอง เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพื่อให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับให้ช้าระเงินตามสัญญานัน
๓.) ปัญหำข้อกฎหมำย พระราชบัญญัติ จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ อาจมีปัญหาข้อกฎหมายว่าฝ่ายปกครองจ้าเป็นต้องใช้ สิทธิฟ้อง
คดีพ าทต่อ ศาลปกครองเพื่ อให้ บัง คับ ต่อ เอกชนหรื อไม่ และมาตรา ๗๒ (๕) วางหลัก ให้ ศาล
ปกครองมีอ้านาจก้าหนดค้าบังคับสั่งให้บุคคลกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีแนวค้าพิพากษาศาลปกครองมีค้าสั่งหรือค้าพิพากษาบังคับให้
เอกชนกระท้าตามค้าบังคับนัน อันอาจไม่สอดคล้องหลักกฎหมายมหาชน
หลั ก กฎหมายมหาชน มี ที่ ม าจากหลั ก นิ ติ รั ฐ หลั ก นิ ติ ธ รรม เป็ น ผลผลิ ต จาก
แนวความคิด ของรัฐเสรีนิ ยม โดยมี หลั กการแนวความคิด ต้อ งการจ้ ากั ดอ้ านาจรั ฐ ซึ่ งเป็น ฝ่าย
ปกครองมิให้ใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจ รัฐและฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ้านาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎหมายจะต้องเป็นที่ยอมรับและมี กระบวนการตรากฎหมายจากฝ่ายนิติ บัญญัติซึ่งผูก
โยงกับประชาชน ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจดังกล่าวให้อยู่ในความ
เหมาะสมพอดี
รัฐเสรีนิยมมีภารกิจในการจัดท้าบริการสาธารณะ การจัดเก็บภาษี การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน การรักษาความมั่นคงของประเทศ และแสดงตนภายนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง จึงมีอ้านาจมหาชนในการด้าเนินภารกิจดังกล่าวโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ อ้านาจมหาชนมีที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายให้ฝ่าย
บริหารเป็นผู้ใช้อ้านาจรัฐซึ่ง จ้าเป็นต้องมีเอกสิทธิ์ บางประการเหนือกว่าเอกชน ทังนีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในภารกิจของรัฐ แต่ก็มีกระบวนการตรวจสอบฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาด้วยการตัง
คณะกรรมาธิการตรวจสอบ ตังกระทู้ถาม เปิดอภิปายทั่วไป เปิดอภิปายไม่ไว้วางใจ และการถอด
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ถอนฝ่ายบริหาร ในส่วนของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีกระบวนการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครอง เริ่มตังแต่มาตรการป้องกัน ซึ่งฝ่าย
ปกครองจะต้องใช้อ้านาจตามกฎหมาย ตามรูปแบบขันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส้าคัญที่
ก้าหนดไว้ส้าหรับการกระท้านัน เพื่อเป็นหลักประกันมิให้ฝ่ายปกครองใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจ มี
มาตรการแก้ไขภายในฝ่ายปกครองโดยเอกชนใช้สิทธิ อุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครองหรือมาตรการ
บังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพื่อทบทวนตรวจสอบการกระท้าของฝ่ายปกครองนัน และมาตรการแก้ไขภายนอกโดย
เอกชนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทาง
ปกครอง อันเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจของฝ่ายบริหารทางการเมืองและตรวจสอบ
ถ่วงดุลการใช้อ้านาจฝ่ายปกครอง เพื่อให้ใช้อ้านาจตามกฎหมายและอยู่ในความเหมาะสมพอดี
ตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
รัฐหรือฝ่ายปกครองมีภารกิจหลักที่ส้าคัญ คือ การจัดท้าบริการสาธารณะ (Service Public) เป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองด้าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะตอบสนองความ
ต้องการของมหาชน เป็นกิจการที่มีลักษณะพิเศษมุ่งให้ความเสมอภาคประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ มีความต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่มีความส้าคัญไม่อาจหยุดชะงักลงได้เพราะอาจเกิดผล
ร้ายแรงกระทบต่อสังคมโดยรวม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของสังคมหรือ
ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การด้าเนินการดังกล่าวฝ่ายปกครองจึงจ้าเป็นต้องมีอ้านาจ
พิเศษตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักการของกฎหมายมหาชนเพื่อบังคับให้การด้าเนินการมี
ประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม เพื่อให้การจัดท้าบริการสาธารณะ
บรรลุผลรัฐจึงต้องเข้ามารับผิดชอบจัดท้าบริการสาธารณะเองโดยตรง เช่น การจัดท้าการศึกษา
โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และจัดท้าในรูป รัฐวิสาหกิจที่จัดตังโดยพระราชบัญญัติ เช่น การผลิต
ไฟฟ้า การชลประทาน หรือมอบหมายให้เอกชนด้าเนินการ เช่น แพทย์สภา สภาทนายความ
การให้เอกชนสัมปทานเกี่ยวกับการจัดท้าบริการสาธารณะ เช่น ให้เอกชนจัดท้าการขนส่งมวลชน
การจัดท้าบริการสาธารณะดังกล่าวต้องให้บริการอย่างเสมอภาค มีความต่อเนื่อง และปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ อ้านาจพิเศษของฝ่ายปกครองมีที่มาจากแนวความคิดประโยชน์สาธารณะของ
สังคมโดยรวมย่อมมีความส้าคัญเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ดังนันหากรัฐมีความจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งจ้าต้องกระทบกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บุคคลจ้าต้อง

113

รับภาระเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่ไม่จ้าต้องเสียสละถึงขนาดรับภาระมากเป็นพิเศษหรือ
สูญเสียประโยชน์ส่วนตนสินเชิง แต่จะต้องได้รับค่าทดแทนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและมีความได้
สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่สังคมส่วนใหญ่จะได้รับกับความเสียหายชองเอกชนที่แท้ จริงตลอดจน
การพืนฟูให้กลับสู่ฐานะเดิม
จากสภาพปัญหาพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแนวค้าพิพากษาศาลปกครอง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการจัดท้า
บริการสาธารณะ และอาจขัดต่อหลักการแนวคิดทางกฎหมายมหาชน ดังนี
พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา 42 ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระท้าหรือการงดเว้นการกระท้าของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณี
อื่นใดที่อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือ
ความเสียหาย หรือยุติข้อโต้แย้งนัน ต้องมีค้าบังคับตามที่ก้าหนดในมาตรา 72 ผู้นันมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง
จากบทบัญญัติดังกล่าวพอที่จะแยกองค์ประกอบแห่งการฟ้องคดี ดังนี
๑. “ผู้ใด” ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
๒. อันเนื่องจากการกระท้าหรือการงดเว้นการกระท้าของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
๓. มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือ
๔. กรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และ
๕. การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือยุติข้อโต้แย้งนัน
ต้องมีค้าบังคับตามที่ก้าหนดในมาตรา 72
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ้านาจก้าหนดค้าบังคับอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี
(1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค้าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท้าทังหมดหรือบางส่วนในกรณี
ที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)

114

(2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก้าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(3) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการ
โดยจะก้าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท้า
ละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง
(4) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้
ศาลมีค้าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นัน
(5) สั่งให้บุคคลกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
ในการมีค้าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ้านาจก้าหนดว่าจะให้มีผล
ย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก้าหนดให้มีเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ ทังนีตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่ง
ค้าพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนัน
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค้าบังคับให้ผู้ใดช้าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค้า
พิพากษา ถ้าผู้นันไม่ช้าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค้าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของบุคคลนันได้
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค้าบังคับตามวรรคหนึ่ง (5) หรือตามวรรคสี่ ให้น้า
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค้าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดหรือแต่
บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี
พิจารณาตามมาตรา ๔๒ เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง มี ๓ กรณี คือ
ก. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบมาตรา ๔๒ แล้ว“ผู้ใด” มีความหมายเพียงใด
ครอบคลุมทังฝ่ายปกครองและเอกชนด้วยหรือไม่ จากถ้อยค้าตามลายลักษณ์อักษรและบริบทของ
มาตรานี คณะผู้ท้าการศึกษามีความเห็นว่า“ผู้ใด” มีความหมายเฉพาะเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีกับฝ่าย
ปกครองซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระท้าหรือการงดเว้นการกระท้าของหน่วยงานทางปกครองหรือ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีนีเอกชนไม่มีอ้านาจที่จะบังคับตามกฎหมายได้เองดังเช่นฝ่ายปกครองซึ่งมี
อ้านาจออกค้าสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครองบังคับต่อเอกชนได้โดยไม่ต้อง
ฟ้องคดีขออ้านาจศาล เมื่อเอกชนได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระท้าของฝ่ายปกครองจึง
ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับฝ่ายปกครอง บทบั ญญัตินี “ผู้ใด”
จึงไม่มีความมุ่งหมายรวมถึงฝ่ายปกครองด้วย
ข. การฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการฟ้องทัง
ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายเอกชน ซึ่งทังสองฝ่ายไม่สามารถบังคับตามข้อก้าหนดของสัญญาได้เอง
จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบั งคับตามสัญญานัน ปรากฏตามค้า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๗/๒๕๕๓ และคดีหมายเลขด้าที่ อ.๔๐๓/
๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีส้านักงานการศึกษาขันพืนฐาน “ผู้ฟ้องคดี” กับข้าราชการ
“ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ” ผิ ด สั ญ ญาการไปศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศภาคปกติ ศาลได้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า สั ญ ญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองและอยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครอง
คณะผู้ท้าการศึกษามีความเห็นว่า “การฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง” เป็น
ถ้อยค้าซึ่งต่อเนื่องจากข้อ ๑ คือ”ผู้ใด”ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง ดังนัน “ผู้ใด” จึงไม่มีความ
มุ่งหมายรวมถึงฝ่ายปกครองด้วย
ค. กรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครองตามมาตรา 9
มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค้าสั่งในเรื่อง
ดังต่อไปนี
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าการ โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ ว่าจะเป็นการออกกฎ ค้าสั่งหรือการกระท้าอื่นใดเนื่องจากกระท้าโดยไม่มี
อ้านาจหรือนอกเหนืออ้านาจหน้าที่หรือไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส้าคัญที่ก้าหนดไว้ส้าหรับการกระท้า นัน หรือโดยไม่สุจริตหรือมี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขันตอนโดยไม่จ้าเป็น หรือ
สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท้าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ้านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค้าสั่ง ทาง
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ปกครอง หรือค้าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายก้าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(5) คดีที่มีกฎหมายก้าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อ
ศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใด
(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก้าหนดให้อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครอง
คณะผู้ท้าการศึกษามีความเห็นว่าคดีที่อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครองตาม
มาตรา ๙ (๑) ถึง (๓) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรา ๔๒ อยู่ แ ล้ ว เป็ น ไปตามความเห็ น คณะผู้
ท้าการศึกษา ข้อ ก. และ (๔) เป็นไปตามความเห็นคณะผู้ท้าการศึกษา ข้อ ข.
หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายมหาชนฝ่ า ยปกครองมี เ อกสิ ท ธิ์ บั ง คั บ เอกชนได้ ต าม
กฎหมายโดยมิต้องฟ้องคดีเพื่อให้ศาลปกครองมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับต่อเอกชน บทบัญญัติ
มาตรา ๙ (๕) และ (๖) เป็นบทบัญญัติพิเศษอันเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปของกฎหมายมหาชน ซึ่ง
ฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งหมายให้ฝ่ายปกครองไม่มีอ้านาจบังคับเอกชนตามกฎหมายแต่จะต้องฟ้องคดี
เพื่อให้ศาลปกครองมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับเอกชน เช่น พระราชบั ญญัติการชลประทาน
หลวง พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ มาตรา มาตรา ๒๓ “ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดปลู ก สร้ า ง แก้ ไ ข หรื อ ต่ อ เติ ม
สิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือท้าการเพาะปลูกรุกล้าทางน้าชลประทาน ชานคลอง เขตคัน
คลอง หรือเขตผนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่า
ฝืนนอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินีแล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้
รือถอนสิ่ง ปลูกสร้างนันด้วย” พระราชบั ญญัติ การเดินเรือในน่านน้าไทย พุทธศัก ราช ๒๔๕๖
มาตรา ๑๑๘ ทวิ “กรณีมีการฝ่าฝื นตามมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต . . . ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีค้าสั่งให้มี
การรือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนัน . . .”
กรณีมาตรา ๗๒ (๑) ถึง (๔) เป็นบทบัญญัติซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น
กรณีที่ศาลปกครองมีค้าบังคับต่อฝ่ายปกครองให้กระท้าตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง จึงเป็นเรื่องที่
เอกชนฟ้องขออ้านาจศาลปกครอง
กรณี (5) “สั่งให้บุคคลกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย” หลักตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครองโดยศาล
ปกครองนัน หมายความว่า การใช้อ้านาจของฝ่ายปกครองจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล
ให้อยู่ในความเหมาะสมพอดีโดยฝ่ายตุลาการ คือ ศาลปกครอง เพื่อเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
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ไม่อาจใช้อ้านาจนอกเหนือไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย และมีบางกรณีซึ่งกฎหมายไม่ต้องการให้
ฝ่ า ยปกครองมี เ อกสิ ท ธิ์ ที่ จ ะบั ง คั บ ต่ อ เอกชนโดยไม่ ต้ อ งฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล จึ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ เ ป็ น
ข้อยกเว้นหลักทั่วไปของกฎหมายปกครอง โดยให้ฝ่ายปกครองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะผู้ท้าการศึกษาจึงมีความเห็นว่า ค้าว่า “บุคคล” ตาม (๕) หมายความถึง
บุคคล หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน แบ่งออกเป็น ๒ กรณี
๑. เป็นกรณีมาตรา ๙(๕) ก้าหนดให้ฝ่ายปกครองจะต้องฟ้องคดีเพื่อให้ศาล
ปกครองมีค้าบังคับสั่งให้บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนกระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรา ๗๒(๕)
๒. เป็นกรณีบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนได้รับมอบหมายจากฝ่าย
ปกครองให้จัดท้าบริการสาธารณะ เช่น เอกชนผู้ได้รับสัมปทานจัดท้าบริการสาธารณะ ตัวอย่า ง
จัดท้าสัมปทานขนส่งมวลชน หรือองค์กรที่มิได้จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติ ซึ่งด้าเนินการตาม
กฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่าง แพทย์สภา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ สภาทนายความ กรณีนีจึงเป็นคดีที่เอกชนฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพื่อให้มีค้าบังคับสั่งให้บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนซึ่งใช้อ้านาจฝ่ายปกครอง
กระท้าหรือละเว้นกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรา ๗๒(๕)
สรุป การกระท้าของรัฐหรือฝ่ายปกครอง เป็นไปตามหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และ
หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายในการกระท้ า ทางปกครอง หมายความว่ า การกระท้ า ของฝ่ า ย
ปกครองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย (หลักความมาก่อนของกฎหมาย) และ
การกระท้ าของฝ่ายปกครองจะต้อ งมีบ ทบั ญญั ติ ข องกฎหมายให้ อ้ านาจไว้ (หลั ก เงื่ อ นไขของ
กฎหมาย) มีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐให้อยู่ในความเหมาะสมพอดี
รัฐมีภารกิจที่ส้าคัญในการจัดท้าบริการสาธารณะจึงมีอ้านาจมหาชน แนวคิดทาง
กฎหมายมหาชนรัฐย่อมมีเอกสิทธิ์เหนือเอกชน คือ มีอ้านาจบังคับตามกฎหมายและบังคับตาม
สัญญาทางปกครองต่อเอกชนได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับตาม
กฎหมายหรือตามสัญญาทางปกครองต่อเอกชน ทังนีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดท้าบริการ
สาธารณะ การกระท้าของรัฐอยู่ ภายใต้หลัก นิติรั ฐ หลั กนิติธ รรม ซึ่งมี กระบวนการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครองโดยศาลปกครอง แต่มีบางกรณีมีบทบัญญัติของ
กฎหมายเป็นพิเศษให้ฝ่ายปกครองต้องฟ้องคดีเพื่อให้ศ าลปกครองมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับ
ตามกฎหมายต่อเอกชน ดังนันคณะผู้ท้าการศึกษาจึงไม่อาจเห็นฟ้องด้วยกับแนวค้าพิพากษาศาล
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ปกครองของประเทศไทย ซึ่งได้วางหลักกฎหมายมาตรา ๙ (๔) ให้รัฐหรือฝ่ายปกครองต้องฟ้องคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยไม่มีอ้านาจบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามข้อก้าหนดของสัญญา
ทางปกครองให้บรรลุผลถึงจุดหมายปลายทาง กอปรกับสัญญาทางปกครองเป็นการกระท้าทาง
ปกครองก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนคู่สัญญา ซึ่งก็ไม่
ต่างกับการกระท้าทางปกครองตามกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนระหว่าง
รัฐกับเอกชนตามกฎหมายปกครองเช่นเดียวกัน ดังนันสัญญาทางปกครองและการกระท้าตาม
กฎหมายของฝ่ายปกครองจึงก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในแดนของกฎหมายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หลักกฎหมายมหาชนฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ในการที่จะบังคับเอกชนให้
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมิต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนันฝ่ายปกครองก็ย่อมที่จะบังคับให้
เอกชนปฏิบัติตามข้อก้าหนดของสัญญาทางปกครองและสมควรมีอ้านาจยึดอายัดทรัพย์สินขาย
ทอดตลาดเพื่อให้บรรลุผลของการบังคับตามสัญญาทางปกครองได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะหาก
ฝ่ายปกครองท้าได้แค่ออกค้าบังคับตามข้ อก้าหนดของสัญญาทางปกครอง เช่น เรียกค่าปรับเป็น
เงินตามสัญญา เมื่อเอกชนไม่ปฏิบัติตามค้าบังคับนันถือเป็นคดีพิพาททางปกครอง ฝ่ายปกครองไม่
มี อ้ า นาจยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ขายทอดตลาดเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามค้ า บั ง คั บ ตามสั ญ ญานั นฝ่ า ย
ปกครองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้มีค้าบัง คับให้เอกชนช้าระเงินค่าปรับตามสัญญานัน
จึงอาจกล่าวได้ว่าการบังคับตามสัญญาทางปกครองของไทยไม่ต่างกับการบังคับตามสัญญาทาง
แพ่งเมื่อฝ่ายลูกหนีผิดนัดช้าระหนีตามที่เจ้าหนีได้ทวงถามตามสัญญาแล้ว จะต้องฟ้องคดีต่อศาล
ยุติธรรมเพื่อให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับ อาจกล่าวได้ว่ารัฐหรือฝ่ายปกครองอยู่ในฐานะเท่า
เทียมกับเอกชน มีความแตกต่างก็เพียงเขตอ้านาจศาลเท่านัน
๔) กำรรับอุทิศที่ดิน ไม่มีปัญหาในการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์
เพราะเป็นความสมัครใจของเจ้าของที่ดินในการอุทิศที่ดินให้แก่กรมชลประทาน
(๒) ที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ (ไม่มีเอกสารสิทธิ)
“ที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ ” หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๓๒ ใช้ค้าว่า “ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ” พอที่จะอธิบายได้ว่าคือที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและไม่สามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิได้ บางกรณีเป็นผู้ครอบครองและ
ท้าประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายในที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการ เช่น ที่สาธารณะ
ประโยชน์ ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือมีบางกรณีเป็นผู้ครอบครองและท้า
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในที่ดินของทางราชการตามกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้อง เช่น
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ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ที่ดินดังกล่าวมี
เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนัน แต่ติดเงื่อนไขห้ามโอน
คณะผู้ท้าการศึกษาท้าการศึกษาเฉพาะกรณีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้า
ครอบครองหรือใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่ งชาติซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญ ในการจัดหาที่ดินเพื่อการ
ชลประทาน เพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึนมีบางกรณี ผู้ครอบครองและท้าประโยชน์ในที่ดินป่าสงวน
แห่งชาติไม่สมัครใจรับเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และ
ไม่ยอมออกไปจากที่ดินดังกล่าว กรมชลประทานไม่ อาจบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวมุ่งหมายใช้บังคับเฉพาะ
ที่ดินที่มีหนังสือแสดง กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิเ มื่อราษฎรไม่สมัครใจรับเงินค่าทดแทน กรม
ชลประทานท้าได้เพียงระงับหรือชะลอแผนงานก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาการจัดหา
ที่ดินได้แล้วเสร็จ ส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานและงบประมาณที่ก้าหนด
ไว้ ในเรื่องนีมีปัญหาที่จะต้องขบคิดก็คือ กรณีที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิกรรมสิทธิ์ ที่ดินเป็นของ
เอกชนสมบูรณ์ หากรัฐจ้ าเป็ น จะต้ องได้ ที่ดิ น นันมาเพื่ อ ประโยชน์ สาธารณะ รั ฐมี อ้า นาจตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้าเนินการตามขันตอนที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐโดยมิจ้าต้องได้รับความยินยอมจากเอกชนผู้ทรงกรรมสิทธิ์นัน
แต่กรณีที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิราษฎรครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อรัฐมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินด้าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ในทางปฏิ บั ติ ห ากราษฎรที่ ค รอบครองและท้ า ประโยชน์ อ ยู่ ใ นที่ ดิ น
ดังกล่าวไม่สมัครใจรับเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๓๒ กรมชลประทานไม่ มีม าตรการใด ๆในการเข้ าครอบครองหรื อ ใช้ ที่ดิน ดั ง กล่ า วได้ เลย
เสมือนหนึ่งว่าผู้ครอบครองและท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติมีความมั่นคงในการท้า
ประโยชน์มากกว่าที่ดินซึ่งมีหนังสือแสดงสิทธิ จึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาทางออก
ที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนี
กรรมสิทธิ์ (OWNERSHIP) มีลักษณะที่ส้าคัญ ดังนี
ก. สิทธิเด็ดขาด (Absolute) เป็นอ้านาจเด็ดขาดแต่อยู่ภายใต้บังคับในขอบเขตของ
กฎหมาย ผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีสิทธิใช้สอย จ้าหน่าย ได้ดอกผลนิตินัย ดอกผลพฤตินัย และมีสิทธิ
ติดตามเอาคืนทรัพย์สิน
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ข. ลักษณะถาวร (Perpetual) ไม่สินสุดไปโดยกาลเวลาหรือโดยเจ้าของไม่ได้ใช้
ค. ลักษณะหวงกัน(Exclusive) คือ สิทธิที่จะขัดขวางหรืออ้านาจหวงกันต่อการ
เกี่ยวข้องอันมิชอบของผู้อื่น เว้นแต่จะตกอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมาย
สิทธิครอบครอง มาตรา ๑๓๖๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “บุคคลใดยึดถือ
ทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนันได้ซึ่งสิทธิครอบครอง” และมาตรา ๑๓๖๙
“บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนันยึดถือเพื่อตน” บทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๖๙ เป็นบทสันนิษฐานของกฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิครอบครอง แต่ก็
มิใช่เป็นบทสันนิษฐานเสร็จเด็ดขาดเพราะการได้สิทธิครอบครองต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย หาก
เป็นการเริ่มต้นการครอบครองอันเป็นการผ่าฝืนกฎหมาย เช่น บุกรุกเข้าไปแย่งการครอบครอง
อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ โ ดยที่ เ จ้ าของผู้ ค รอบครองเดิ ม ขั ด ขวางโต้ แ ย้ ง สิ ท ธิ หรื อ เข้ า ครอบครองท้ า
ประโยชน์อยู่ในที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการโดยที่มิได้รับอนุญาต แม้มีเจตนายึดถือเพื่อตนก็
ไม่ได้สิทธิครอบครอง
การที่ราษฎรครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการ
โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม้ว่าราษฎรจะปลูกสร้างบ้านเรือน ต้นไม้ หรือทรัพ ย์สินอื่น ๆ
และได้ครอบครองท้าประโยชน์มาโดยตลอดก็ตาม แต่การที่ราษฎรเข้าครอบครองที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ บัญญัติ
ว่า “ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
ที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท้าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ . . .” แม้ราษฎรมีเจตนายึดถือเพื่อตนแต่เป็นการยึดถือที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิครอบครองเหนือรัฐ แต่ในระหว่างเอกชนด้วยกันราษฎรผู้
ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินป่าสงวน ฯ ย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินที่ตนก่นสร้างครอบครองท้า
ประโยชน์นันเหนือกว่าเอกชนรายอื่นๆ เพราะมิเช่นนันอาจมีผู้อ้างว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินและฉกฉวยโอกาสแย่งชิงประโยชน์เกิดความวุ่นวายในสังคมได้ และการครอบครอง
ดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะขาดลักษณะที่ส้าคัญของกรรมสิทธิ์ คือ
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ก) ไม่มีสิทธิเด็ดขาด แม้ว่าผู้ครอบครองท้าประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จะได้ใช้สอย หรือได้รับดอกผลทางพฤตินัย เช่น ได้ประโยชน์จากผลผลิตอันเกิดจากที่ดิน แต่ไม่มี
สิทธิได้รับดอกผลทางนิตินัย เช่น ไม่มีสิทธิในที่งอกริมตลิ่ง เป็นต้น และไม่อาจจ้าหน่ายหรือโอน
สิทธิครอบครองได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข) ขาดลักษณะถาวร คือ ราษฎรครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินเขตป่าสงวน
แห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐอาจใช้มาตรการบังคับเอาคืนเมื่อใดก็ได้ทังนีไม่มีอายุความ
ค) ขาดลักษณะหวงกัน คือ แม้ว่าราษฎรผู้ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินเขต
ป่าสงวนแห่งชาติจะมีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นันเหนือกว่าเอกชนรายอื่น ๆ แต่ไม่มีสิทธิเหนือรัฐจึง
ไม่มีอ้านาจหวงกันเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ้านาจตามกฎหมายในการเข้าไปปฏิบั ติ
หน้าที่ในที่ดินนัน
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ราษฎรผู้ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ใน
ที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการจึงไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนัน และไม่อยู่ใน
บังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ วางหลักเกณฑ์ให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎร
ผู้ ค รอบครองท้ า ประโยชน์ อ ยู่ ใ นที่ ดิ น เขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ และที่
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ แต่จะต้องเข้าครอบครองท้าประโยชน์อยู่ก่อนวันเริ่มด้าเนินการก่อสร้าง
โครงการชลประทาน มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี
๑. มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีนิติสัมพันธ์กับกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ วางหลักให้ “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง
ปฏิ บั ติห น้ า ที่ราชการให้เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ มติ คณะรั ฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ” ดังนันเมื่อข้อเท็จจริงครบ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ คือ หากบริเวณพืนที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการชลประทานอยู่ใน
เขตที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการโดยเฉพาะในเขตพืนที่ป่า เมื่อหน่วยงานที่ครอบครองดูแล
ที่ดินนันได้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนันแล้ว และปรากฏว่ามีราษฎร
ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินนันก่อนวันเริ่มด้าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน เป็น
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อ้านาจผูกพันที่กรมชลประทานจะต้องน้ามติค ณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์จ่ายเงินค่ า
ทดแทน
๒. มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์กับราษฎรที่ครอบครอง
อยู่ในเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการตามเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อันมีผลก่อให้
ราษฎรเหล่านันมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าทดแทน จึงเป็นค้าสั่งทั่วไปทางปกครองที่มุ่งใช้เฉพาะเรื่อง
หรือบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลไว้ล่วงหน้า
อ้านาจที่ส้าคัญของฝ่ายปกครอง คือ อ้านาจผูกพัน (Mandatory Power) เป็น
กรณีที่กฎหมายก้าหนดองค์ประกอบทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจนเมื่อข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ้านาจจะต้องด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้
ส่วนอ้านาจดุลพินิจ(Discretionary Power) เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจก้าหนดองค์ประกอบ
ทางกฎหมายได้อย่างชัดเจนครอบคลุมได้ทังหมดจึงได้ก้าหนดองค์ประกอบทางกฎหมายไว้อย่าง
กว้ า งๆแล้ ว ให้ ฝ่ ายปกครองใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามความมุ่ ง หมายหรื อ ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย การใช้อ้านาจดุลยพินิจเป็นไปตามหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม จะต้องอยู่ใน
กรอบของกฎหมายไม่อาจใช้อ้านาจได้ตามอ้าเภอใจ จะต้องใช้อ้านาจดุลพินิจตามที่กฎหมายให้
อ้านาจไว้เท่านัน อาจมีความเบี่ยงเบนของการใช้อ้านาจดุลยพินิจซึ่งมีปัจจัยมาจากภูมิหลัง ความ
เชื่อ ทัศนคติ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมของผู้ใช้อ้านาจดุลยพินิจนัน ดังนันดุลยพินิจ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ทังนีมาตรา ๕๖ วรรคสอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ วางหลักให้ ใช้มาตรการบังคั บทาง
ปกครองเพี ย งเท่ า ที่ จ้ า เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องค้ า สั่ ง ทางปกครอง
โดย
กระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด เพื่อให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล
จึงเป็นปัญหาความถูกต้อง เหมาะสม ของการใช้ดุลพินิจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล ทังนีเพื่อดุลยภาพระหว่างประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของ
ทางราชการกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนอย่างสมดุล
การออกค้าสั่งทางปกครองจะต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายในการ
กระท้าทางปกครอง ประกอบด้วย
๑) หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายความว่า การกระท้าทางปกครองจะขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่มิได้

123

๒) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย หมายความว่า การกระท้าทางปกครองจะกระท้าได้
เท่าที่มีกฎหมายให้อ้านาจไว้เท่านัน อาจกล่าวได้ว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอ้านาจ มีความแตกต่างกับ
การใช้สิทธิทางแพ่งซึ่งเป็นการใช้สิทธิพนฐานของมนุ
ื
ษย์จึงสามารถกระท้าได้ทุกเรื่องเท่าที่กฎหมาย
มิ ไ ด้ ห้ า มไว้ เพราะบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายทางแพ่ ง จะห้ า มเฉพาะเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความสง บ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หลักความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครอง มิได้มีหมายความว่าจะต้อง
มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งทุกเรื่องว่าเรื่องใดเจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งทาง
ปกครองได้ มิเช่นนันคงจะต้องท้าการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม กฎหมาย ที่ออกใช้บังคับก่อ น
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หลายฉบับ อีกทังฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจที่จะตรา
กฎหมายไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจนได้ว่าเรื่องใดบ้างที่เจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งทางปกครอง ดังนัน
การออกค้ า สั่ ง ทางปกครองอาจเป็ น กรณี ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายอย่ า งชั ด เจนให้ อ้ า นาจ
เจ้าหน้าที่ออกค้าสั่งทางปกครองได้ หรืออาจเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายก่อตังอ้านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าฝ่ายปกครองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการที่จะท้าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจใน
เรื่องนันส้าเร็จลุล่วงไปได้เจ้าหน้าที่จึงมีอ้านาจออกค้าสั่งทางปกครองบังคับเพื่อให้ภารกิจนั น
บรรลุผล เพราะฝ่ายปกครองมีภารกิจในการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์มหาชน
ตัวอย่ำง ค้าพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก
คดีหมายเลขด้าที่ ๒๒๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นายนิคม ติ๊บปละวงศ์ ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน
เพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ และกรมชลประทาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คดีนีศาลปกครองอุตรดิตถ์มีค้าวินิจฉัยว่า
“กำรที่ ผู้ ถู ก ฟ้อ งคดี ที่ ๑ ได้ มี ป ระกำศคณะกรรมกำรก ำหนดค่ ำ ทดแทนทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ กำร
ชลประทำน ตำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๓/
๒๕๕๗ เรื่องแจ้งรำยชื่อผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่ำขนย้ำย(ที่ดินไม่มีเอกสำรสิทธิ ) ค่ำทดแทน
ค่ำรื้อย้ำยสิ่งปลูกสร้ำง และต้นไม้หรือไม้ผลที่ถูกเขตชลประทำน บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงหัวงำน
อำคำรประกอบ และอ่ ำงเก็ บ น้ำ (เดิม ) ของโครงกำรอ่ ำ งเก็ บ น้ ำห้ว ยน้ ำรีอั น เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ ลงวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ำขนย้ำย(ที่ดิน
ไม่มีเอกสำรสิทธิ) ค่ำทดแทนค่ำรื้อย้ำยสิ่งปลูกสร้ำง และต้นไม้หรือไม้ผลที่ถูกเขตชลประทำน
นั้น จึงรับฟังไม่ได้ว่ำเป็นกำรออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย”

124

ค้าวินิจฉัยของศาลปกครองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศาลปกครองวินิจฉัยว่ามติของ
คณะกรรมการก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินตามมติคณะคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๓๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เป็นค้าสั่งทางปกครอง แต่น่าเสียดายที่
ศาลปกครองมิได้มีการวิเคราะห์ถึงลักษณะของมติคณะกรรมการว่ามีองค์ประกอบอย่างไรจึงเป็น
ค้าสั่งทางปกครอง ในการนีคณะผู้ท้าการศึกษาได้วิเคราะห์มติคณะกรรมการ ดังนี
๑. คณะกรรมการได้รับการแต่งตังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๓๒ แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมิใช่กฎหมาย แต่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ (๒) วางหลักให้ข้าราชการพลเรือนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล และ
ปฏิบัติต ามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็ นกฎหมายชั นพระราชบัญญัติ รองรับ ให้กรม
ชลประทานต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
๒. คณะกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามนัยมาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ "เจ้ำหน้ำที่" หมำยควำมว่ำ บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ซึ่งใช้อำนำจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนำจทำงปกครองของรัฐในกำรดำเนินกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดตั้งขึ้นในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือกิจกำร
อื่นของรัฐหรือไม่ก็ตำม
๓. มติคณะกรรมการและประกาศคณะกรรมการก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อ
การชลประทาน ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๓/
๒๕๕๗ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ใช้อ้านาจตามกฎหมาย (หลักกฎหมายปกครองและพ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนซึ่งผู กพัน ให้กรมชลประทานต้ องปฏิบัติ ) มีผ ลเป็ นการสร้า งนิติ สัมพั นธ์ขึ น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นค้าสั่งทางปกครอง
การจ่ายเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
ย่อมมีความแตกต่างกับการจ่ายเงินท่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ คือ การจ่ายเงินค่า
ทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นการด้าเนิ นการในเชิงรัฐศาสตร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินสงวนหวงห้ามของทางราชการซึ่งจะต้องออกจากที่ดิน
นัน แต่การจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่ อทดแทนความเสียหายของผู้ทรง
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กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพ ย์ที่เวนคืนโดยมีหลักการจ่ายค่าทดแทนเท่าที่
เสียหายจริงและเพียงพอต่อการฟืน้ ฟูกลับสูฐ่ านะเดิมก่อนเวนคืน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๖ วางหลักให้อธิบดี
กรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ้านาจอนุญาตให้
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเข้าท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อกรมป่าไม้
ได้ อ นุ ญ าตให้ ก รมชลประทานเข้ า ท้ าประโยชน์ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว กรม
ชลประทานจึงเป็นผู้ทรงสิทธิครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติและมีอ้านาจเข้า
ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยมีกฎหมายชันพระราชบัญญัติรองรับ

กรม

ชลประทานจึงมีอ้านาจผูกพันอันเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องน้ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๓๒ เป็นหลักเกณฑ์จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในที่ดินเขตป่า
สงวนแห่งชาติโดยก้าหนดจ้านวนเงินค่าทดแทนแก่ราษฎรแต่ละราย ซึ่งราษฎรเหล่านันเป็นเพียงผู้
มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าทดแทนเท่านัน มิได้หมายความว่าราษฎรเหล่านันจะกลายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินเหนือรัฐ
ดังนัน หากราษฎรไม่สมัครใจรับเงินค่าทดแทนและไม่ยินยอมขนย้ายออกจากที่ดิน
นัน กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าท้าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติโดยมีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๖ เป็นกฎหมายชัน
พระราชบัญญัติรองรับ จึง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในเรื่องนีตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติ วิธี
ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กอปรกั บ การเข้ า ครอบครองหรื อ ใช้ ที่ ดิ น ป่ า สงวน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการชลประทานอั น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ กรม
ชลประทานจึงเป็นผู้ใช้อ้านาจมหาชน ดังนันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการเข้าครอบครองหรือ
ใช้ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วบรรลุ ผ ล กรมชลประทานจึ ง มี อ้ า นาจในการออกค้ า สั่ ง ทางปกครองและใช้
มาตรการบั งคั บทางปกครองในการเข้า ครอบครองหรือใช้ที่ดินดั งกล่าว มี ขันตอนด้าเนิน การ
ดังต่อไปนี
๑. กรมชลประทานท้าหนังสือแจ้งให้ราษฎรมารับเงินค่าทดแทนภายในเวลาอันควรใน
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การพิจารณาว่าระยะเวลาใดจึงจะเป็นระยะเวลาอันควรถือใช้ทฤษฎีภาวะวิสัย คือ พิจารณาความ
เหมาะสมตามแต่กรณีในเรื่องนัน ๆ ว่าโดยทั่วไปสมควรที่จะใช้ระยะเวลาเพื่อการนันเพียงใด เช่น
ราษฎรอยู่ต่างประเทศ หรืออยู่ต่างจังหวัด อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องพักแรมจึง
ต้องให้เวลานานกว่าราษฎรที่อยู่ในท้องที่เดียวกับผู้แจ้ง
๒. กรมชลประทานมีหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าทดแทนถือเป็นลูกหนีที่จะต้องช้าระเงิน
แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาข้อ ๑ ราษฎรไม่มาขอรับเงินค่า
ทดแทนถือว่าราษฎรไม่ยอมรับช้าระหนี กรมชลประทานจึงวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๓๓๑
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้หลุดพ้นจากหนีที่ต้องช้าระอันเป็นการคุ้มครองสิทธิใน
การได้รับเงินค่าทดแทนของราษฎร
๓. กรมชลประทานออกค้าสั่งและค้าเตือนเป็นหนังสือแจ้งให้ราษฎรขนย้ายทรัพย์สิน
ออกจากที่ดินนันภายระยะเวลาอันควร ในการพิจารณาว่าระยะเวลาใดจึงจะเป็นระยะเวลาอัน
ควรถือใช้ทฤษฎีภาวะวิสัย คือ พิจารณาความเหมาะสมตามแต่กรณีในเรื่องนัน ๆ ว่าโดยทั่วไป
สมควรที่จะใช้ระยะเวลาเพื่อการนันเพียงใด เช่น การรือถอนขนย้ายต้นไม้ จ้านวน ๑๕ ต้น อาจใช้
เวลาเพียง ๑๕ วันก็เพียงพอ หากเป็นการรือถอนขนย้ายต้นไม้ จ้านวน ๕๐๐ ต้น อาจต้องใช้เวลา
๖๐ วั น พร้อ มทั งแจ้ ง ให้ ทราบว่ าหากฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค้ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว เจ้ า หน้ า ที่ มี อ้ า นาจ
ด้าเนินการรือถอนขนย้ายด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับ
ของค้าสั่งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งนัน
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งค้าสั่งดังกล่าว
๔. หากราษฎรฝ่า ฝืนไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งตามข้อ ๓ อธิบดีกรมชลประทานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน มีอ้านาจเข้าด้าเนินการรือถอนขนย้ายด้วยตนเอง โดย
ท้าค้าสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ราษฎรช้าระเงินชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในเวลาอันควร เมื่อถึงก้าหนดแล้วไม่มีการช้าระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน
จะต้องมีหนังสือเตือนให้ช้าระหนีภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่จะต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มี
การปฏิบัติตามค้าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้
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นั นและขายทอดตลาดเพื่ อ ช้ า ระเงิ น ให้ ค รบถ้ ว นได้ ตามมาตรา ๕๗ และมาตรา๕๘ (๑)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การน้าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับในการ
จัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานกรณีราษฎรครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพราะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มิได้ก้าหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจน จึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายก้าหนดมาตรฐานกลาง
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรฝ่ายปกครอง แม้ว่ากฎหมายจะให้เอกสิทธิ์ฝ่ายปกครองด้าเนินการ
ได้ โ ดยมิ ต้อ งขออ้ านาจศาลทั งนีก็ เพื่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการด้ า เนิ น งานของฝ่า ยปกครองแต่ ก็ มี
กระบวนการตรวจสอบการใช้ อ้ า นาจโดยการอุ ท ธรณ์ ค้ า สั่ ง ทางปกครองหรื อ อุ ท ธรณ์ ก ารใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ตามาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒ อันเป็นการตรวจสอบแก้ไขภายใน
ของฝ่ายปกครอง หากไม่พอใจค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ราษฎรก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครองของกรมชลประทาน อันเป็นการ
ตรวจสอบแก้ไขโดยศาลอีกชันหนึ่ง
นอกจากการที่กรมชลประทานใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้าครอบครองหรือใช้
ที่ดินจากราษฎรผู้ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ยังคงมีอีกทางเลือกหนึ่ง
คือ เมื่อกรมชลประทานได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จ่ายหรือ
วางเงินให้แก่ราษฎรแล้ว แนวทางในการขอความร่วมมือกับกรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้ใช้อ้านาจตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่า
สงวน ฯ สั่งให้ราษฎรเหล่านันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือให้รือถอนทรัพย์สินออกไปจากป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อส่งมอบพืนที่ให้กรมชลประทานตามหนังสืออนุญาต การด้าเนินการดังกล่าวเป็น
การประสานประโยชน์มหาชนกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนอย่างสมดุลตามปรัชญาของ
กฎหมายมหาชน
๔.๒ ปัญหำด้ำนบุคลำกร
เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นกฎหมาย
ปกครองอันเป็นสาขาของกฎหมายมหาชน มีปรัชญา แนวคิด และนิติวิธี แตกต่างกับกฎหมาย
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เอกชน พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายซึ่งก้าหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง อาจเป็นเรื่องใหม่ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การจัดหาที่ดินถือเป็นการปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง รั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ย่ อ มมี เ อกสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายเหนื อ กว่ า เอกชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานอันมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่จะต้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของเอกชนควบคู่อย่างสมดุล เครื่องมือที่ส้าคัญของฝ่ายปกครอง คือนิติ กรรมทางปกครอง
ได้ แ ก่ กฎ ค้ า สั่ ง และมาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง เจ้ า หน้ า ที่ จั ด หาที่ ดิ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๐ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติจัดตังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การใช้อ้านาจตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินจะต้องใช้ดุลพินิจอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตามปรัชญา แนวความคิด และนิติวิธีทางกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๖ วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ วางหลักให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ้าเป็น เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของค้าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครอง
น้อ ยที่ สุ ด การใช้ มาตรการบั งคั บ ทางปกครองในการจั ด หาที่ดิ น เพื่ อ การชลประทาน ยั งไม่ มี
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน กอปรกับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
๔.๓ ปัญหำด้ำนกำรใช้ดุลพินิจ
โดยหลักทั่วไปการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีการให้อ้านาจไว้ให้อย่างชัดเจน แต่
การใช้กฎหมายปกครองนัน รัฐหรือฝ่ายปกครองมีอ้านาจเหนือกว่าเอกชนหรือผู้ถูกปกครอง ดังนัน
การใช้อ้านาจจะต้องมีกฎหมายให้อ้านาจโดยชัดเจน การที่กฎหมายให้ใช้ดุลพินิจถือเป็นสิ่ง
อันตรายแก่ฝ่ายปกครองที่จะหลงในอ้านาจ ดังนันจึงต้องมีการถ่วงดุลการใช้อ้านาจของฝ่าย
ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ค้าสั่ง หรือฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
ดุลพินิจ ตามความหมายของกฎหมายปกครองหมายความถึง อ้านาจตัดสินใจ
อย่างอิสระที่จะเลือกกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก้าหนด จาก
ความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอ้านาจดุลพินิ จเป็นอ้านาจที่กฎหมายก้าหนดให้ผู้ใช้อ้านาจ
สามารถเลือกตัดสินใจกระท้าการอย่างใดหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างอิสระ ดังนันดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองก็คืออ้านาจที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจที่จะกระท้าการ
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ได้หลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
เหตุ ที่ก ฎหมายจะต้ อ งก้ า หนดให้ ฝ่ า ยปกครองมี อ้ า นาจดุ ล พิ นิ จ เนื่ อ งจากเป็ น
ข้อจ้า กัดของฝ่ายนิติ บัญญัติ ที่ไม่ อาจจะตรากฎหมายให้มี เนือหาสาระครอบคลุมข้อ เท็จ จริง ที่
เกิดขึนได้ในทุกเรื่องทุกกรณี จึงต้องบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอ้านาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมายจึงเป็นการน้ากฎหมายมา
ใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซึ่ง เป็นการปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึนแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่ผู้ใช้กฎหมายต้องพิ จารณาว่า ข้อเท็จจริงนันเป็น
เรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องนันว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนันหรือไม่ และถ้า
ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนันแล้วมีผลอย่างไร เมื่อใดฝ่ายปกครองจึงมีอ้านาจดุลพินิจ ฝ่าย
ปกครองจะมีอ้านาจดุลพินิจก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ้านาจฝ่ายปกครองเลือกได้หลายทางในการ
ตัดสินใจที่จะกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินใจ
เลือกกระท้าการไปทางหนึ่งทางใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้วถือว่าเป็นการกระท้าที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นการใช้อ้านาจดุลพินิ จโดยชอบ กรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ฝ่ ายปกครองต้อ ง
กระท้ า การใดเพี ย งทางเดี ย ว โดยไม่ ใ ห้ ฝ่ า ยปกครองมี ท างเลื อ กฝ่ า ยปกครองมี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติการตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ กรณีนี ถือว่าฝ่ายปกครองไม่มีอ้านาจดุลพินิจ จึงอาจกล่าวได้
ว่าอ้านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองเกิดขึนต่อเมื่อกฎหมายให้อ้านาจดุลพินิจฝ่ายปกครองไว้นั่นเอง
ความอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท้าให้เข้าใจผิดว่าฝ่ายปกครอง
สามารถใช้ อ้านาจดุ ล พิ นิจ อย่ างไรก็ไ ด้ โ ดยไม่ มีข อบเขต ซึ่ง ความจริ งหาเป็ น เช่ นนั นไม่ การที่
กฎหมายก้าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ้านาจเลือกตัดสินใจได้หลายทางเพื่อต้องการให้ฝ่ายปกครองใน
ฐานะผู้ใช้กฎหมาย สามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อย่างสมเหตุสมผล และ
เป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนันการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องอยู่บน
พื นฐานของข้ อ เท็ จ จริง ข้ อ กฎหมายและการให้ เ หตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจอย่ า ง
เหมาะสม ซึ่ ง เป็ น กรอบหรื อ หลั ก ทั่ ว ไปในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของฝ่ า ยปกครอง ดั ง ปรากฏใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก้าหนดให้ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครอง
ต้ อ งจั ด ให้ มี เ หตุ ผ ลไว้ ด้ ว ย และเหตุ ผ ลนั นอย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระส้าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ส่วน
ความอิสระในที่นีหมายถึง ความอิสระในการตัดสินใจของฝ่ายปกครองโดยปราศจากการแทรกแซง
ใดๆ ต้องมีความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีความเป็นธรรม ความอิสระในการใช้ดุลพินิจมิได้

130

หมายความว่าฝ่ายปกครองมีอ้านาจตัดสินใจอย่างใดๆ ก็ได้ตามอ้า เภอใจ การที่ฝ่ายปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ้าเภอใจไม่ใช่เป็นการใช้
ดุลพินิจแต่เป็นการกระท้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้อ้านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะ
เลือกกระท้าการหรือไม่กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่ง
กฎหมาย การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เริ่มจากการพิจารณาค้าร้องหรือค้าขอว่าได้ยื่น
ถูกต้องตามแบบ ขันตอน และระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ก่อนมีค้าสั่งรับหรือไม่รับค้าร้อง
หรือค้าขอ เมื่อได้รับค้าร้องไว้พิจารณาแล้วต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อ้านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก้าหนด
ค้า นึง ถึ งสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลขณะเดี ยวกัน จะต้ อ งสงวนและรัก ษาไว้ ซึ่ง ประโยชน์ข อง
ส่วนรวมด้วย นอกจากนี การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบภายในของฝ่าย
ปกครองที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุมีผลและไม่ขัดกับหลักกฎหมาย ส่วน
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แต่ละกรณี รวมถึงการใช้ดุลพินิ จไม่เป็นไปตามสัดส่วนของการกระท้า
(Principle of Proportionality) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายพืนฐานที่ก้าหนดความสัมพันธ์ของผู้ใช้
อ้านาจปกครองกับผู้อยู่ใต้อ้านาจปกครองให้เกิดความสมดุลสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแก่กรณี
ได้แก่ หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) คือการใช้ อ้านาจให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ตามกฎหมาย หลัก ความจ้าเป็น (Principle of Necessity) ต้อ งออกค้าสั่ งทาง
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดหรือท้าให้รัฐเสียหายน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense) หากผลของค้าสั่งทางปกครองเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อยมาก
เมื่อเทียบกับความเสียหายที่ประชาชนได้รับ
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง เป็นการใช้อ้านาจของฝ่ายปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระท้าการใดหรือไม่กระท้าการใดเพื่อ
ปรั บ ใช้ ก ฎหมายให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามยุ ค ตามสมั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้อ้านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม และมีเหตุผลในการใช้อ้านาจดุลพินิจที่
เหมาะสมตรวจสอบได้ ซึ่งต่างกับการใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจเพราะการใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจ
ไม่ใช่เป็นการใช้อ้านาจดุลพินิจแต่เป็นการใช้อ้านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากฝ่ายปกครองใช้
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อ้ า นาจตามอ้ าเภอใจหรือ ใช้ อ้ านาจดุ ล พิ นิ จ ไปโดยไม่ ช อบก็ อ าจถู ก ตรวจสอบความชอบด้ ว ย
กฎหมายโดยผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยจากผลการกระท้านันได้
ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
และพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ถือว่าเป็นเวลา
พอสมควรแล้ว แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความเข้าใจในปรัชญา แนวความคิด และนิติวิธีทาง
กฎหมายมหาชนซึ่ ง แตกต่ า งกั บ กฎหมายเอกชนยั ง ไม่ พ ร้ อ มและไม่ เ ชี่ ย วชาญในการที่ จ ะใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง อาจเพราะว่าเคยชินกับวิธีปฏิบัติเดิมๆที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
และก็มิได้มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติมากนัก กรณีที่กำรปฏิบัติกระทบกับสิทธิของเอกชนก็
สำมำรถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองให้มีคำสั่งหรือคำพิพำกษำเพื่อจะได้เป็นทำงออกในกำร
ปฏิบัติแก่เจ้ำหน้ำที่ ดีเสียกว่ำเจ้ำหน้ำที่จะใช้ดุลพินิจตัดสินใจปฏิบัติด้วยตนเองอันอำจต้อง
รับผิดชอบต่อผลของกำรตัดสินใจนั้น กอปรกับหำกเจ้ำหน้ำที่ตัดสินใจใช้ดุลยพินิจผิดพลำดจน
เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลเจ้ำหน้ำที่อำจต้องรับผิดเป็นกำรส่วนตัวตำมพระรำชบัญญัติควำม
รับผิดทำงละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ แนวคิดดังกล่าวย่อมขัดต่อหลักเอกสิทธิ์อันเป็นประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานของรัฐอย่างสินเชิง อีกทังเป็นการผลักภาระให้กับเอกชนด้าเนินคดีต่อ ศาลปกครอง
ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานและอาจเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
การจั ด หาที่ ดิ น เพื่อ การชลประทาน เป็ น กระบวนงานให้ ไ ด้ มาซึ่ ง ที่ ดิ นเพื่ อ การ
ก่อสร้างโครงการชลประทานอันเป็นการจัดท้าบริการสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
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ของมหาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินปฏิบัติงานตามขอบเขตของกฎหมายที่ให้
อ้านาจไว้ มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครอง
และวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.
๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญั ติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ พระราชบัญญัติ ที่ราชพั สดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายดังกล่ าวเป็น กฎหมายปกครองซึ่ง มี
หลักการ นิติปรัชญา และนิติวิธีแตกต่างกับกฎหมายเอกชน
ตังแต่ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และพระราชบัญญัติ จัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นิติ สัมพัน ธ์
ระหว่างรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนก่อให้เกิดผลทางกฎหมายปกครอง รูปแบบ
ของนิติสัมพันธ์อาจเป็นนิติกรรมทางปกครอง ได้แก่ ค้าสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการใช้อ้านาจของ
เจ้าหน้าที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน
ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเป็ นการเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะ
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่นการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง
และการรับจดทะเบียน และกฎหมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมาย
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนการกระท้าทางปกครองอื่น ๆ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายก้าหนด
มาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๓ พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า
“วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยใดกำหนดวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพำะและมี
หลักเกณฑ์ที่ประกันควำมเป็นธรรม หรือมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรไม่ต่ำกว่ำหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ ” อันเป็นการสร้างหลักประกัน ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการอันเป็นสาระส้าคัญตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ต่างปฏิบัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรืออาจใช้อ้านาจตามอ้าเภอใจ
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เนื่องจากฝ่ายปกครองมีภารกิจในการจัดท้าบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองจึงมีเอก
สิทธิต์ ามหลักกฎหมายมหาชนในการที่จะบังคับกับเอกชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องฟ้อง
คดีต่อศาลให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ งบังคับดังเช่นคดีแพ่ง เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองนีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินการจัดท้าบริการสาธารณะ โดยการออกค้าสั่งทางปกครองเพื่อให้
เอกชนผู้อยู่ใต้บังคับค้าสั่งทางปกครองต้องปฏิบัติตามค้าสั่งนัน เอกชนมีสิทธิในการอุทธรณ์ค้าสั่ง
ทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งนันได้ หากเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับค้าอุทธรณ์ทังหมดหรือ
บางส่วนก็ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงค้าสั่งตามความเห็นตน หากเจ้าหน้าที่ผู้ออกค้าสั่งนันไม่เห็นด้วย
กับค้าอุทธรณ์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนให้เร่ง รายงานความเห็นพร้อ มเหตุผลไปยังผู้มีอ้านาจ
พิจารณาค้าอุทธรณ์ อันเป็นการตรวจสอบสองชันภายในของฝ่ายปกครอง และเอกชนมีสิทธิที่จะ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการออกค้าสั่งทางปกครองนัน
มาตรการบังคับทางปกครองเป็นเครื่องมือที่ท้าให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล แต่
เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองเท่าที่ จ้าเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ค้าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด อาจกล่าวได้
ว่าค้าสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองถือเป็นเอกสิทธิ์พิเศษของฝ่ายปกครองซึ่งมี
อ้านาจบังคับตามกฎหมายต่อเอกชนได้โดยมิต้องฟ้องคดีขอให้ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งบังคับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แบ่งค้าสั่งทางปกครอง
ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี
๑. มาตรา ๕๗ ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ผู้ใดช้าระเงิน ถ้าถึงก้าหนดแล้วไม่มี
การช้าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ ผู้นันช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค้าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นันและขายทอดตลาดเพื่อช้าระเงินให้ครบถ้วน
วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ้านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง
๒. มาตรา ๕๘ ค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้กระท้าหรือละเว้นกระท้า ถ้าผู้อยู่ใน
บังคับของค้าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคั บทางปกครอง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
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(๑) เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท้าการ
แทน โดยผู้อยู่ในบังคับของค้าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ
ยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
(๒) ให้มีการช้าระค่าปรับทางปกครองตามจ้านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่
เกินสองหมื่นบาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ้านาจก้าหนดค่าปรับทางปกครองจ้านวนเท่าใดส้าหรับใน
กรณีใด ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการ
กระท้ า ที่ขั ด ต่อ กฎหมายที่มี โทษทางอาญาหรือ มิ ให้ เกิด ความเสี ยหายต่ อประโยชน์ สาธารณะ
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค้าสั่งทางปกครองให้กระท้าหรือละ
เว้นกระท้าก่อนก็ได้ แต่ทังนีต้องกระท้าโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของตน
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานบางกรณีเจ้าหน้าที่มีอ้านาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ แต่กรณีสัญญาทางปกครองเจ้าหน้าที่ไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางทางปกครองต่อ
สัญญาทางปกครองได้ เจ้าหน้าที่จะต้องบังคับตามข้อก้าหนดของสัญญาทางปกครองนัน พอสรุป
ได้ดังนี
๑. การบังคับตามสัญญาทางปกครองประเทศฝรั่งเศส
สัญญาทางปกครองประเทศฝรั่งเศสมีที่มาจาก ๒ แหล่งใหญ่ ๆ คือ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือเรียกว่าสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด และแนวบรรทัดฐานค้าพิพากษาของ
ศาลหรือที่เรียกว่าสัญญาทางปกครองโดยสภาพ
๑.๑ สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด กฎเกณฑ์ในการพิจารณากรณีนี
ไม่ยุ่งยากนักเพราะเป็นเรื่องที่พิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมาย ถือว่าสัญญาเหล่านีเป็นสัญญา
ทางปกครองโดยความมุ่งหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยลักษณะของบทกฎหมายในเรื่องนีจะมีอยู่ ๒
ลักษณะ กล่าวคือ บางกรณีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าสัญญาของฝ่ายปกครองใดเป็นสัญญาทาง
ปกครองหรือเป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน ซึ่งกรณีที่กฎหมายบัญญัติเช่นนีมีน้อยมาก ส่วนใหญ่
กฎหมายจะระบุโดยอ้อมแต่เพียงว่าสัญญานันๆ ให้อยู่ในอ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
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หรือศาลยุติธรรม ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันได้เองว่าให้น้าระบบกฎหมายปกครองหรือกฎหมายเอกชน
แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับกับสัญญานัน
๑.๒ สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ในประเทศฝรั่งเศสมีสัญญาในหลายกรณี
ที่กฎหมายมิได้ก้าหนดไว้โดยตรงว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ดังนันจึงเป็นภาระหน้าที่ของศาลที่จะ
วินิจฉัยว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครอง
การบังคับตามสัญญาทางปกครองประเทศฝรั่งเศส จุดเด่นของสัญญาทางปกครอง
ของฝรั่งเศส คือ กฎหมายปกครองของฝรั่งเศสไม่ว่าข้อสัญญาจะเป็นเช่นใด ฝ่ายปกครองย่อมมีเอก
สิทธิ์พิเศษบางอย่างเหนือกว่าเอกชนโดยสภาพกิจกรรมที่ท้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะ
อ้านาจในการแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว ในขณะเดียวกันฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่พิเศษที่เอกชนคู่ สัญญา
ในทางแพ่งไม่มี เรื่องการบังคับและการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองนีเองที่กฎหมายปกครอง
ฝรั่งเศสได้สร้างหลักพิเศษอันเกิดจากแนวความคิดที่จ้าเป็นต้องยอมรับความสูงสุดของประโยชน์
สาธารณะต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ถึงแม้ว่าประโยชน์สาธารณะไม่ขึนอยู่กับข้อความชัดแจ้งแห่ง
สั ญ ญา ทฤษฎี นี เองเป็ น หลั ก ที่ ส ร้า งขึ นโดยกฎหมายและไม่ ขึ นอยู่ กั บ เจตนาของคู่ ก รณี ฝ่ า ย
ปกครองมีอ้านาจบังคับตามสัญญาทางปกครองได้ฝ่ายเดียวโดยการเรียกค่าปรับ แก้ไขสัญญา เข้า
ด้าเนินการเองโดยเอกชนคู่สัญญาต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญามี
ข้อยกเว้นกรณีสัญญาให้เอกชนท้าสัมปทานฝ่ายปกครองไม่มีอ้านาจจะบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว
ฝ่ายปกครองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งเลิกสัญญาเท่านัน เพราะ
การเลิกสัญญาสัมปทานส่งผลกระทบที่ส้าคัญโดยรวมของมหาชน
๒. การบังคับตามสัญญาทางปกครองประเทศเยอรมัน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองประเทศเยอรมันนัน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖(verwaltungsverfahrensgesetz) ลงวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม
ค.ศ. ๑๙๗ต มาตรา ๖๒ แห่งกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติให้น้ามาตราอื่น ๆตามรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้กับสัญญาทางปกครอง นอกจากนีมาตรา ๖๒ ยังได้ให้น้าบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันมาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองได้ด้วย ฉะนันจึงอาจกล่าวได้
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ว่า ขอบเขตเกี่ยวกับการใช้บังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องสัญญาทางปกครองจึงตกอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ และประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
การบังคับตามสัญญาทางปกครองประเทศเยอรมัน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของฝ่าย
ปกครองจะท้ า การบั ง คั บ การตามสั ญ ญาทางปกครองโดยไม่ ต้ อ งฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖
(VwVfg) ของสหพันธ์รัฐเยอรมันได้ก้าหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีอ้านาจในการท้าสัญญาทางปกครองตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก้าหนดไว้
๒) คู่สัญญาจะต้องมีข้อก้าหนดในสัญญาให้มีการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา
ทางปกครองได้ทันที หรือข้อตกลงให้มกี ารบังคับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบันทึกหรือในรายงานการ
ประชุม ข้อตกลงนันมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกัน
การบังคับตามสัญญาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อเอกชน
ก. กรณีการบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองเพื่อให้เอกชนช้าระ
เงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองของสหพันธ์รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๓
(VwVG) พอสรุปสาระส้าคัญ คือ เมื่อถึงก้าหนดที่เอกชนจะต้องช้าระเงินตามสัญญาทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีหนังสือเตือนให้เอกชนช้าระเงินภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาดัง กล่ าวแล้ วเอกชนยั งไม่ไ ด้ช้ าระเงิน เจ้าหน้า ที่ข องรัฐมีสิ ทธิ ออกค้ าบั งคั บ
(Vollstreckungsanordnung) และด้าเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของเอกชนมาขายทอดตลาดได้
ต่อไป
ข. กรณีการบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองเพื่อให้เอกชน
กระท้าการจ้ายอมกระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งรัฐ บัญญัติว่าด้วย
การบังคับทางปกครองของสหพันธ์รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๓ (VwVG) พอสรุปสาระส้าคัญได้ คือ ในกรณีที่
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีหน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน กระท้าการ จ้ายอมให้กระท้าการ หรือละเว้น
กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญาทางปกครองให้สามารถบังคั บได้
ทั น ที เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐสามารถใช้ วิ ธี บั ง คั บ ทางปกครอง (Zwangsmittel) อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดั ง ต่ อ ไปนี ในการบั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาทางปกครอง คื อ การจั ด การแทน ค่ า ปรั บ ทาง
ปกครอง การบังคับทางปกครอง ทังนี ตามนัยมาตรา ๙(๑) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทาง
ปกครองของสหพันธ์รัฐ ค.ศ.๑๙๕๓ (VwVG) และก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะด้าเนินการบังคับให้
เป็นไปตามสัญญาทางปกครองโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดัง กล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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จะต้องมีหนังสือเตือนให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนทราบเพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนนันปฏิบัติการตาม
สัญญาทางปกครองภายในระเวลาที่ก้าหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมส้าหรับคู่สัญญาฝ่าย
เอกชน เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นที่จะต้องบังคับทางปกครองในทันทีทันใด (der sofortige
Vollzun) เพื่ อ ป้อ งกัน มิ ให้ มี การกระท้ า ที่ขั ด กับ กฎหมายอาญา หรือ ป้ องกั นมิ ใ ห้เกิ ดอั น ตราย
เสียหายต่อสาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเตือนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้
๓. การบังคับตามสัญญาทางปกครองประเทศไทย
หลักการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองมีหลักการเช่นเดียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส แบ่งสัญญาทางปกครองออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี
๑) สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายก้าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ วรรคท้าย “สัญญาทางปกครอง"
หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาง ปกครองหรือเป็น
บุคคลซึ่งกระท้าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท้าบริการสาธารณะ
หรือ จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ”
๒) สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธี
พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ วรรคท้ า ย ใช้ ถ้ อ ยค้ า ว่ า “สั ญ ญาทางปกครอง
หมายความรวมถึง” แสดงว่ายังคงมีสัญญาทางปกครองลักษณะอื่น ๆอีก กรณีสัญญาทางปกครอง
โดยสภาพนี ศาลปกครองและคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดอ้ า นาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งศาล วาง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของสัญญาทางปกครองในกรณีสัญญาทางปกครองโดยสภาพ
โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ด้ายคู่สัญญา วัตถุแห่งสัญญา และข้อก้าหนดในสั ญญาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ดังนี
ก. หลักเกณฑ์ในด้านคู่สัญญา สัญญาที่จะเป็นสัญญาทางปกครองนัน
คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้
กระท้าแทนรัฐ
ข. หลักเกณฑ์ด้านวัตถุแห่งสัญญา หรือวัตถุประสงค์แห่งสัญญาทาง
ปกครองจะต้ อ งเป็ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง เข้ า ด้ า เนิ น การหรื อ ร่ ว มด้ า เนิ น การบริ ก าร
สาธารณะโดยตรง
ค. หลักเกณฑ์ด้านข้อก้าหนดในสัญญา สัญญาทางปกครองจะต้องเป็น
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สัญญาที่มีข้อก้าหนดในสัญญามีลักษณะพิเศษแตกต่างจากข้อสัญญาที่ก้าหนดโดยคู่สัญญาตาม
หลักเสมอภาคและเสรีภาพในการท้าสัญญาตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเป็นก้าหนด
สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยธรรมชาติของสิทธิและหน้าที่นั่นเองไม่อาจถูกก้าหนดในสัญญาแพ่งได้
การบังคับตามสัญญาทางปกครองของประเทศไทย เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองใน
การบังคับการตามสัญญาทางปกครองนัน เป็นผลมาจากทฤษฎีการบริการสาธารณะซึ่งถือว่า โดย
หลักแล้ว ฝ่ายปกครองย่อมมีเอกสิทธิพิเศษเหนือเอกชนคู่สัญญา ซึ่งสิทธิพิเศษนีอาจมาจากข้อ
สัญญาเองหรืออาจมาจากหลักกฎหมายปกครองที่ใช้กับสัญญาทางปกครอง สิทธิพิเศษนีปรากฏทัง
ในการปฏิบัติตามสัญญากรณีปกติ และสภาพบังคับกรณีที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งหลักกฎหมายปกครองที่เพิ่มหน้าที่ของเอกชนนอกเหนือจากสัญญาเป็นไป
ตามหลักการให้เอกสิทธิ์ฝ่ายปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การบังคับตามสัญญาทางปกครองเป็นมาตรการหรือวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
ใช้อ้านาจตามข้อตกลงในสัญญาและโดยผลของกฎหมายปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดท้า
บริการสาธารณะ การบังคับตามสัญญาทางปกครองเป็นวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถ
บัง คั บ การให้ เป็ น ไปตามสั ญญาทางปกครองได้เองโดยไม่ ต้ อ งให้ ศ าลมี ค้า สั่ ง อนุ ญาตหรื อ ค้ า
พิพากษา ได้แก่ การสั่งให้มีการปรับ สั่งแก้ไขสัญญา สั่งให้มีการชดใช้ค่าเสี ยหาย การจัดหา
บุคคลอื่นเข้าด้าเนินการแทน และสั่งยกเลิกสัญญา แต่การบังคับตามสัญญาทางปกครองนันต้อง
กระท้าภายในกรอบของข้อตกลงในสัญญา และโดยผลของกฎหมายปกครอง ทังในเรื่องรูปแบบ
วิธีการ และขันตอนที่จะต้องกระท้าในการบังคับการตามสัญญาทางปกครองโดยฝ่ายปกครอง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
มีข้อสังเกตว่า การที่ฝ่ายปกครองบังคับตามข้อก้าหนดของสัญญาทางปกครองโดย
สั่งให้เอกชนคู่สัญญาช้าระค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหาย หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ปฏิบัติตามค้า
บังคับนันฝ่ายปกครองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งเพราะเป็นการพิพาท
ตามสัญญาทางปกครอง คณะผู้ท้าการศึกษามองว่าค้าบังคับของฝ่ายปกครองตามข้อก้าหนดของ
สัญญาทางปกครองไม่มีผลบังคับได้จริงเพราะขึนอยู่กับความสมัครใจของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่
จะปฏิบัติตามค้าบังคับนันหรือไม่ซึ่งก็ไม่ต่างกับสัญญาทางแพ่งเลย
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ความสัม พัน ธ์ระหว่างรั ฐซึ่ งเป็น ฝ่า ยปกครองมี ภารกิ จหลัก ในการจั ดท้ าบริก าร
สาธารณะกับเอกชนผู้อยู่ใต้ปกครอง เป็นนิติสัมพันธ์โดยกฎหมาย และติติสัมพันธ์โดยสัญญาทาง
ปกครอง
๑. นิติสัมพันธ์โดยกฎหมาย เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนไว้ชัดแจ้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ เช่น รัฐมี
หน้าที่สนับสนุนส่งเสริมประชาชนด้านการศึกษาภาคบังคับ หรือกฎหมายชันพระราชบัญญัติ เช่น
ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ ทังฝ่ายปกครองและเอกชนมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
๒. นิติพันธ์ตามสัญญาทางปกครอง เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจที่จะบัญญัติ
กฎหมายไว้ล่วงหน้าได้ครอบคลุมทุกเรื่อง ในระบอบเสรีประชาธิปไตยสิทธิ เสรีภาพ และภราดร
ภาพ เป็นหลักการเบืองต้นที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การที่ฝ่ายปกครองท้าสัญญาทางปกครอง
กับเอกชนเป็นเรื่องที่มีความจ้าเป็นในการจัดท้าบริการสาธารณะ ฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีเจตนาที่จะให้
ฝ่ายปกครองก่อ นิติ สัมพั นธ์กั บเอกชนโดยสั ญญาทางปกครองตามความเหมาะสมจ้า เป็น แห่ ง
สภาพการณ์ ดังนันข้อตกลงของสัญญาทางปกครองจึงก่อให้เกิดความสัมพัน ธ์ขึนระหว่างรัฐกับ
เอกชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองนันโดยมีหลักกฎหมายมหาชนรองรับ
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานนอกจากจะต้องบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยออกค้าสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้ค้าสั่งทางปกครองบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์แล้วนัน บางกรณีจะต้องบังคับตามสัญญาทางปกครองเพื่อให้เอกชนปฏิบัติตาม
ข้ อ ก้ า หนดของสั ญ ญาทางปกครองนั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการด้ า เนิ น งานของกรม
ชลประทานอันมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การด้าเนินงานดังกล่าวยังคงมีปัญหาอุป
สรรค์อยู่บ้างซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน

๔.๒ ข้อเสนอแนะ
หลักนิติรัฐ นิติธรรม เป็นผลผลิตของระบอบเสรีประชาธิปไตยมีหลักการที่ส้าคัญ
ต้อ งการจ้า กั ดอ้ านาจรัฐมิ ให้ ใช้ อ้านาจตามอ้ า เภอใจ รัฐจะใช้อ้ านาจได้เท่า ที่มี บ ทบั ญญั ติข อง
กฎหมายให้อ้านาจไว้ มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจรัฐให้อยู่ในความเหมาะสมพอดี
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หลักดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ส้าคัญของกฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมาย ตังแต่
ใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ก้าหนดรายละเอียดขันตอน
ในการปฏิบัติภายในของฝ่ายปกครองเพื่อให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครอง
และเอกชนคู่กรณีสามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขันตอนตามที่
กฎหมายก้าหนดไว้หรือไม่ มีการตรวจสอบแก้ไขภายในฝ่ายปกครองโดยการอุทธรณ์ค้าสั่งทาง
ปกครองหรื อ อุ ท ธรณ์ ก ารใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง และฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองเพื่ อ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทางปกครองของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรม กอปรกับประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการน้าปรัชญา หลักการ นิติวิธี ของกฎหมายมหาชนใช้อย่างจริงจั ง แต่
เจ้าหน้ าที่บางส่วนยังคงคุ้นเคยกับวิธี การตามกฎหมายเอกชนซึ่งมีค วามแตกต่า งกับกฎหมาย
มหาชน คณะผู้ท้าการศึกษาเห็นว่าการที่จะขับเคลื่อนการการใช้มาตรการบังคับทางปกครองใน
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน เพื่อให้ภารกิจของกรมชลประทานบรรลุผลส้าเร็จได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ คณะผู้ท้าการศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี
๑) จั ด ท้ า แผนโครงการอบรมหลั ก สู ต รกฎหมายมหาชนและหลั ก สู ต รการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีภารกิจด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย
๒) ต่ อ จากนี ไปกรมชลประทานจะต้ อ งมี ภ ารกิ จ ในการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานนับวันจะมีจ้านวนมากยิ่งขึนเรื่อย ๆ ดังนันจึงต้อง
จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาเฉพาะด้ านกฎหมายมหาชน
หรือศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชน ได้รับผิดชอบและมีความก้าวหน้า
ในสายงานภารกิจดังกล่าว
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๓) จัดท้าระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองก้าหนด
รายละเอี ย ดขั นตอนปฏิ บั ติ ในการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองในการจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ การ
ชลประทาน ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เอกชนสามารถตรวจสอบการกระท้า
ของเจ้าหน้าที่นันได้ และเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก้าหนดไว้อย่าง
ถูกต้องเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.
๒๕๓๙
๔) จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกรมป่าไม้และหน่วยงานราชการอื่น ๆกับกรม
ชลประทานว่าด้วยความร่วมมือในการเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ หรือเขตสงวนหวง
ห้ามของทางราชการ เพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทาน โดยท้าความตกลงขอความร่วมมือ ให้
หน่วยงานดังกล่าวบังคับใช้กฎหมายเฉพาะซึ่งให้อ้านาจหน่วยงานนันในการเข้าครอบครองหรือใช้
ที่ดินและส่งมอบให้กรมชลประทานได้เข้าท้าการก่อสร้างตามหนังสืออนุญาตซึ่งหน่วยงานราชการ
นัน ๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
๕) เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๓ วรรคสาม ดังนี “กำรบังคับตำมสัญญำทำงปกครองให้
น ำบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ค ำสั่ ง ทำงปกครองและกำรใช้ ม ำตรกำรบั ง คั บ ทำงปกครอง ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยอนุโลม” ดังเช่นการบังคับตามสัญญาทางปกครองของสหพันธ์รัฐ
เยอรมัน เพื่อให้เกิดผล ดังนี
๕.๑) เกิ ด ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ตามสั ญ ญาทางปกครองและให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดท้าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สาธารณะ
๕.๒) แก้ไขปัญหาการตีความพระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙(๔) วางหลักเกี่ยวกับเขตอ้านาจศาลปกครอง ใช้ถ้อยค้าว่า “คดี
พิ พ ำทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญำทำงปกครอง”และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง วางหลั ก เกี่ ย วกั บ ผู้ ฟ้ อ งคดี
ปกครอง ใช้ถ้อยค้าว่า“มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง” ซึ่งศาลปกครองไทยรับค้าฟ้อง
กรณีฝ่ายปกครองฟ้องคดีเพื่อให้ศาลปกครองบัง คับตามสัญญาทางปกครองต่อเอกชน หากมีการ
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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓ วรรคสาม
ดั ง กล่ า ว ท้ า ให้ ฝ่ า ยปกครองมี อ้ า นาจบั ง คั บ เอกชนคู่ สั ญ ญาได้ ต ามสั ญ ญาทางปกครองเกิ ด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเ สรีภาพของเอกชนซึ่ง
มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค้ า สั่ ง บั ง คั บ ตามสั ญ ญาทางปกครองและการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง
ตลอดจนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทาง
ปกครองนัน
๕.๓) ท้าให้ฝ่ายปกครองมีอ้านาจบังคับเอกชนคู่สัญญาได้ตามสัญญาทางปกครอง
เกิดประสิ ทธิภ าพในการด้าเนินการเพื่อประโยชน์ สาธารณะกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภ าพของ
เอกชนซึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งบังคับตามสัญญาทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตลอดจนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระท้าทาง
ปกครองนัน

