บทความเผยแพร่ใน ACT NEWS
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ผดิ ... เจ้าของทรัพย์ฟ้องกรมบังคับคดีให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ที่ศาลไหน !
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวิชาการ
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

Topic : สาระดี..ดี..จากคดีปกครอง
การดาเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นการดาเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ใช่การใช้อานาจทาง
ปกครองหรือดาเนินกิจการทางปกครอง กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
จึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คาสาคัญ : ละเมิด, กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี
มูลเหตุของข้อพิพาท เจ้าพนักงานบังคับคดี ดาเนินการตามหมายบังคับคดี โดยยึดที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ใช่ของจาเลย (ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดี) เป็นเหตุให้
ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยต้องนาเงินไปชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อไม่ให้ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างถูกยึดตามหมายบังคับคดีดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ถอนการยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนกฎหมายทาให้ ได้รับ
ความเสียหาย จึงยื่นคาขอต่อกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แต่อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 2) มีคาสั่งปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า การยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นการดาเนินการตามคาสั่งกรมบังคับคดี ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
มีคาวินิจฉัยยืนยันตามคาสั่งปฏิเสธดังกล่าว
จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเพิกถอนคาสั่งและคาวินิจฉัย
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี
ความเป็นธรรม ... จากคาพิพากษาศาลปกครอง
ข้อ กฎหมายที่ ส าคัญ : มาตรา 11 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กาหนดว่า ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหายจะยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สาหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคาขอให้ไว้เป็นหลักฐานและ
พิจารณาคาขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคาสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เ สียหายยังไม่พอใจในผล
การวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กาหนดว่า เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว
สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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มาตรา 106 กาหนดว่า สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในคดีที่ไม่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
คดีนี้มีประเด็นสาคัญ : การฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่ง กรมบังคับคดีที่ปฏิเสธการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ผิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคดีที่
อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลใด
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การกระทาที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายมิได้เกิดจาก
การใช้อานาจทางปกครองหรือการดาเนินกิจการทางปกครอง หากแต่เป็นการดาเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคาร้อง
ต่อศาลยุติธรรมที่มีอานาจบั งคับคดีเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือ
วิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคาสั่งกาหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา 296
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะมีข้อพิพาท หรือ ฟ้องคดี
เรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลยุติธรรมอันเนื่องจากการบังคับคดีดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งและคาวินิจฉัย
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ เนื่องจากการกระทาที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับนั้น ไม่ใช่ความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจทางปกครองหรือดาเนินกิจการทางปกครอง
จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ผู้สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดได้จากคาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. 55/2561)
แนวคาสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีนี้เป็นไปในทานองเดียวกับคาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
111/2560 กรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดี ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยดาเนินการประมูลที่ดิน
กรรมสิ ทธิ์รวมของผู้ ฟ้องคดี และจ่ ายเงินส่วนแบ่งค่าขายที่ดิน ให้ผู้ ฟ้องคดีเฉพาะต้นเงินค่าที่ดินเท่านั้น
โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และไม่จ่ายดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ,
ค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ 1422/2559 กรณี ก ารฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายกรณี เ จ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี
ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์ที่นายึดเพื่อขายทอดตลาด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีประมูลซื้อที่ดินแปลง
ดังกล่าวโดยสาคัญผิดในเรื่องสภาพที่ดิน หรือ คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.83/2560 ผู้ฟ้องคดีได้รับ
ความเสียหายจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจอันเกิดขึ้นจากขั้นตอนการใช้อานาจจับกุมของพนักงานสอบสวน
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาหรือ
กฎหมายอื่นซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ มิใช่เป็นการใช้อานาจ
ทางปกครองหรือการดาเนินกิจการทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
เมื่อสานั กงานตารวจแห่งชาติปฏิเสธการจ่ ายค่าสิ นไหมทดแทน จึงต้องใช้สิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
เพื่อ ขอให้ ศาลมี คาพิพากษาหรื อ คาสั่ ง ให้ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ช ดใช้ ค่า สิ นไหมทดแทนให้ แ ก่ต น
ไม่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
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หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการสาคัญเกี่ยวกับเขตอานาจศาล กรณีผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนหรือวิธีการในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ใช้สิทธิร้องขอให้
กรมบังคับคดีชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 แต่กรมบังคับคดี ปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามคาขอ การฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งปฏิเสธ
ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลยุ ติ ธ รรมเนื่ อ งจากการกระท าที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามขั้น ตอนหรื อ วิ ธีก ารในการบั ง คับ คดี ตามประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ ง
ไม่ใช่การใช้อานาจทางปกครองหรือการดาเนินกิจการทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ด้วยเหตุนี้ ศาลที่มีอานาจรับคดีไว้พิจารณาในกรณีที่ผู้เสียหายใช้สิทธิตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 และหน่วยงานมีคาสั่งปฏิเสธ จึงต้องพิจารณาจาก
มูลเหตุหรือเนื้อหาของข้อพิพาทเป็นหลัก หากมูลเหตุเกิดจากการใช้อานาจทางปกครองหรือการดาเนินกิจการ
ทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีอานาจรับคาฟ้องไว้พิจารณา
(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ “สายด่วนศาลปกครอง 1355” และสืบค้นบทความย้อนหลังได้ที่
www.admincourt.go.th
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