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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ภาค ๑ 
ภาคทัว่ไป 

   
บทท่ี ๑ โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของศาลปกครอง ๓ 
 ๑. โครงสรา้งของศาลปกครอง ๓ 
 ๒. อ านาจหน้าทีข่องศาลปกครอง ๔ 
 ๓. หลกัทัว่ไปของวธิพีจิารณาคดปีกครอง ๔ 
    

บทท่ี ๒ “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าท่ีของรฐั”  
 ตามพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
 คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕  
 ๑. หน่วยงานทางปกครอง ๕ 
  ๑.๑ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง ๕ 
   ๑.๑.๑ ส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นและมฐีานะเป็นกรม ๕ 
   ๑.๑.๒ ราชการส่วนทอ้งถิน่ ๕ 
   ๑.๑.๓ รฐัวสิาหกจิทีต่ ัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอื 
    พระราชกฤษฎกีา ๕ 
   ๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรฐั ๖ 
   ๑.๑.๕ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทางปกครอง 
    หรอืใหด้ าเนินกจิการทางปกครอง ๖ 
  ๑.๒ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไมเ่ป็นหน่วยงานทางปกครอง ๗ 
 ๒. เจา้หน้าทีข่องรฐั ๘ 
  ๒.๑ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั ๘ 
   ๒.๑.๑ ขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้ง คณะบุคคล  
    หรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานทางปกครอง ๘ 
   ๒.๑.๒ คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาท คณะกรรมการ 
    หรอืบุคคลซึง่มกีฎหมายใหอ้ านาจในการออกกฎ  
    ค าสัง่ หรอืมตใิดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อบุคคล ๑๑ 
 ๒.๒ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไมเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั  ๑๑ 
   
  



 
 
 

 

(๒) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๓ อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๑๓  
 ๑. ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง 
  หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษา  
  ของศาลปกครอง ๑๓ 
 ๑.๑ การใชอ้ านาจในการออกกฎ ๑๓ 
  ๑.๑.๑ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าการใชอ้ านาจของหน่วยงาน 
   ทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัมลีกัษณะ 
   เป็นการออก “กฎ” ๑๓ 
  ๑.๑.๒ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าการใชอ้ านาจของหน่วยงาน 
   ทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัไมใ่ช่ลกัษณะ 
   ของการออก “กฎ” ๒๓ 
 ๑.๒ การใชอ้ านาจในการออกค าสัง่ ๒๔ 
  ๑.๒.๑ ค าสัง่ทางปกครอง ๒๔ 
   ๑) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
    “ค าสัง่ต่างๆ” ๒๔ 
   ๒) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ 
    “หนงัสอืต่างๆ” ๒๗ 
   ๓) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
    “มตขิองสภาหรอืคณะกรรมการ” ๒๘ 
   ๔) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
    “การอนุญาต” ๒๘ 
   ๕) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
    “การอนุมตั”ิ ๒๙ 
   ๖) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
    “การวนิิจฉยัอุทธรณ์” ๒๙ 
   ๗) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
    “ประกาศ” ๒๙ 

๘) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะของ  
“การรบัจดทะเบยีน” ๓๐ 

๙) ค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกในลกัษณะอื่นๆ ๓๐ 
 



 

 

(๓) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๒.๒ ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป ๓๐ 
  ๑.๒.๓ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าการฟ้องโตแ้ยง้ค าสัง่ 
   ทีพ่พิาทเป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
   โดยไมร่ะบุว่าค าสัง่ดงักล่าวเป็นค าสัง่ประเภทใด ๓๑ 
  ๑.๒.๔ กรณทีี ่“ไมใ่ช่ค าสัง่ทางปกครอง” ๓๑ 
   ๑) กระบวนการภายในฝา่ยปกครอง ๓๑ 
   ๒) มาตรการภายในของฝา่ยปกครอง ๓๔  
   ๓) การรบัจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 
    เกีย่วกบัทีด่นิ ๓๔  
   ๔) การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัคดัคา้นการรงัวดัทีด่นิ 
    ของเอกชน ๓๔ 
   ๕) ขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิตังิานของ 
    หน่วยงานของรฐั ๓๔ 
   ๖) การใชส้ทิธติามสญัญา ๓๔ 
   ๗) กรณอีื่นๆ ๓๔ 
 ๑.๓ การใชอ้ านาจกระท าการอื่นใด  ๓๖ 
 ๑.๔ การละเลยต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดหรอื 
   การปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร ๓๗ 
  ๑.๔.๑ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบั 
   การละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้ง 
   ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร ๓๗ 
  ๑.๔.๒ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไมเ่ป็นคดพีพิาทเกีย่วกบั 
   การละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้ง 
   ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร ๕๑ 
 ๑.๕ การกระท าละเมดิของเจา้หน้าที ่ ๕๑ 
  ๑.๕.๑ การกระท าละเมดิอนัเกดิจากการใชอ้ านาจ 
   ตามกฎหมาย ๕๑ 
  ๑.๕.๒ การกระท าละเมดิอนัเกดิจากการออกกฎ  ๕๗        
  ๑.๕.๓ การกระท าละเมดิอนัเกดิจากการออกค าสัง่ ๕๘ 
  ๑.๕.๔ การกระท าละเมดิอนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าที ่
   หรอืปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร ๖๒ 



 
 
 

 

(๔) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๕.๕ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นการกระท าละเมดิ 
   ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไมไ่ดร้ะบุว่า 
   เป็นการกระท าละเมดิจากกรณใีด ๖๗ 
  ๑.๕.๖  กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไม่เป็นคดพีพิาทเกีย่วกบั 
   การกระท าละเมดิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
   แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ๖๘ 
 ๑.๖ สญัญาทางปกครอง ๗๑ 
  ๑.๖.๑ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นสญัญาทางปกครอง ๗๑ 
   ๑) กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นสญัญาทางปกครอง 

ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ๗๑ 
   ๒) กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นสญัญาทางปกครอง  

เนื่องจากมลีกัษณะเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด ครัง้ที ่๖/๒๕๔๔ ๗๒ 

   ๓) กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นสญัญาทางปกครอง 
มากกว่าหนึ่งลกัษณะสญัญา ๗๓ 

   ๔) แนวค าวนิิจฉยักรณอีื่นๆ ๗๓ 
  ๑.๖.๒ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไมใ่ช่สญัญาทางปกครอง 

แต่อยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ๗๕ 
   ๑) สญัญาค ้าประกนัของสญัญาทางปกครอง ๗๕ 
   ๒) การรบัสภาพความรบัผดิในหนี้ทีเ่กดิจาก 
    สญัญาทางปกครอง ๗๕ 
   ๓) สญัญารบัดแูลรกัษาทรพัยจ์ าน าตามสญัญาจ าน า 
    เพื่อประกนัหน้ีเงนิกูย้มื ๗๕ 
  ๑.๖.๓ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไมใ่ช่สญัญาทางปกครอง ๗๕ 
   ๑) สญัญาจา้งแรงงานพนกังานรฐัวสิาหกจิ ๗๕  
   ๒) สญัญากูย้มื ๗๖ 
   ๓) สญัญาซือ้ขาย ๗๖ 
   ๔) สญัญาเช่าหรอืใหเ้ช่า ๗๖ 
   ๕) สญัญาอื่นๆ ทีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่า 
    ไมใ่ช่สญัญาทางปกครอง ๗๖ 
 



 

 

(๕) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๑.๗ การกระท าอยา่งอื่นทีเ่ป็นความรบัผดิของรฐั ๗๗ 
  ๑) กรณพีพิาทเกีย่วกบัการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ ๗๗ 
  ๒) กรณฟ้ีองเรยีกเงนิค่าทดแทนจากการรอนสทิธ ิ ๗๗ 
  ๓) กรณหีน่วยงานทางปกครองฟ้องเรยีกใหข้า้ราชการ 

คนืเงนิทีไ่ดร้บัไปโดยไมม่สีทิธ ิ ๗๘ 
  ๔) กรณฟ้ีองขอใหจ้า่ยเงนิรางวลัน าจบั ๗๙ 
 ๑.๘ การกระท าในกรณอีื่นๆ ๗๙ 
   ๑.๘.๑ กรณทีีก่ฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานทางปกครอง 
    หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัฟ้องคดต่ีอศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคล 
    ตอ้งกระท าหรอืละเวน้กระท าอยา่งหนึ่งอยา่งใด ๗๙ 
   ๑.๘.๒ กรณทีีก่ฎหมายก าหนดใหย้ืน่ฟ้องการใชอ้ านาจรฐั 
    ในบางกรณต่ีอศาลปกครอง ๗๙ 
 ๒. ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง 
  หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษา 
  ของศาลปกครอง ๗๙ 
  ๒.๑ การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
   ทีเ่ป็นการกระท าทางปกครอง แต่กฎหมายก าหนดให ้
   ไมอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ๗๙ 
   ๒.๑.๑ การด าเนินการเกี่ยวกบัวนิัยทหาร ๗๙ 
   ๒.๑.๒ การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย 
    ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ  ๗๙ 
   ๒.๑.๓ การกระท าทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ านาจ 
    พจิารณาพพิากษาของศาลช านญัพเิศษ ๘๑ 
    ๑) การกระท าทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ านาจ 
     พจิารณาพพิากษาของศาลเยาวชนและครอบครวั ๘๑                    
    ๒) การกระท าทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ านาจ 
     พจิารณาพพิากษาของศาลแรงงาน ๘๑ 
    ๓) การกระท าทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ านาจ 
     พจิารณาพพิากษาของศาลภาษอีากร ๘๑ 
 
 



 
 
 

 

(๖) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    ๔) การกระท าทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ านาจ 
     พจิารณาพพิากษาของศาลทรพัยส์นิทางปญัญา 
     และการคา้ระหว่างประเทศ  ๘๒ 
    ๕) การกระท าทางปกครองทีอ่ยูใ่นอ านาจ 
     พจิารณาพพิากษาของศาลลม้ละลาย ๘๓ 
  ๒.๒ การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
   ทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ๘๔ 
   ๒.๒.๑ การกระท าทางรฐับาล ๘๔ 
    ๑) ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ๘๔ 
    ๒) ความสมัพนัธก์บัรฐัสภา ๘๔ 
    ๓) งานทางนโยบาย ๘๔ 
    ๔) การด าเนินกจิการภายในของฝา่ยบรหิาร ๘๕ 
   ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิตบิญัญตั ิ ๘๖ 
   ๒.๒.๓ การพพิากษาของศาลและการบงัคบัคดตีามค าพพิากษา ๘๖ 
   ๒.๒.๔ การด าเนินกจิการทางศาสนาและการปกครองสงฆ ์ ๘๙ 
    ๑) การด าเนินกจิการทางศาสนา ๘๙ 
    ๒) การปกครองสงฆ ์ ๘๙ 
   ๒.๒.๕ กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ๘๙ 
    ๑) การออกหมายเรยีก ๘๙ 
    ๒) การจบักุม ๘๙ 
    ๓) การปรบั ๙๐ 
    ๔) การปล่อยชัว่คราว ๙๑ 
             ๕) การสอบสวนและการเสนอความเหน็  ๙๑ 
    ๖) การขออายดัตวัผูต้อ้งหา ๙๒ 
    ๗) การยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ ๙๓ 
   ๒.๒.๖ กระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง ๙๓ 
   ๒.๒.๗ การปฏบิตัหิน้าทีท่ ัว่ไป ๙๕ 
    ๑) การรกัษาพยาบาล ๙๕ 
    ๒) การขบัรถ ๙๕ 
    ๓) การปิดกัน้ล าน ้าเพื่อการผลติไฟฟ้า ๙๕ 
       



 

 

(๗) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    ๔) การดแูลรกัษาทีร่าชพสัดุ ๙๕ 
    ๕) การดแูลรกัษาตน้ไม ้ ๙๕ 
    ๖) การแจง้ความรอ้งทุกข ์ ๙๕ 
    ๗) การขดุลอกทางน ้านอกเขตชลประทาน ๙๕ 
    ๘) การหกัเงนิบ าเหน็จบ านาญเพื่อช าระหนี้ตามค าขอ ๙๕ 
    ๙) การปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งเกีย่วกบัเอกสาร ๙๕ 
    ๑๐) การตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ๙๖ 
   ๒.๒.๘ การเลอืกตัง้และการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ ๙๖ 
   ๒.๒.๙ การใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตักิารรกัษา 
    ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๙๖  
   ๒.๒.๑๐ การใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดบรหิารราชการ 
     ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ๙๗ 
   ๒.๒.๑๑ การใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดบรรษทั 
     บรหิารสนิทรพัยไ์ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ๙๗ 
   ๒.๒.๑๒ การใชอ้ านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนูญ ๙๙ 
 ๓. ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัอ านาจหรอืเขตอ านาจของศาลปกครอง 
  กรณคีดทีีย่ ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้มหีลายขอ้หาหรอื 
  มหีลายประเดน็เกีย่วพนักนั ๑๐๐ 
 ๓.๑ กรณคีดทีีย่ ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้มหีลายขอ้หา 
  เกีย่วพนักนั ๑๐๐ 
 ๓.๒ กรณคีดทีีย่ ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้มหีลายประเดน็ 
  เกีย่วพนักนั ๑๐๑ 
  ๓.๒.๑ กรณมีปีระเดน็ทีจ่ าเป็นตอ้งวนิิจฉัยก่อนอยูใ่นอ านาจ 
    ของศาลอื่นซึง่มใิช่ศาลปกครอง ๑๐๑ 
  ๓.๒.๒ กรณมีปีระเดน็ทีจ่ าเป็นตอ้งวนิิจฉยัก่อนอยูใ่นอ านาจ 
   ของศาลปกครองสงูสุด ๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

(๘) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๔ เง่ือนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง ๑๐๓ 
 ๑. ผูม้สีทิธฟ้ิองคดปีกครอง ๑๐๓ 
  ๑.๑ ผูเ้สยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย  ๑๐๓ 
   ๑.๑.๑ ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้น 
    หรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดต้ามมาตรา ๔๒  
    วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ๑๐๓ 
    ๑) เหตุแห่งการเป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
     หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได้ ๑๐๓ 
     (๑) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 
      ออกกฎ ๑๐๓ 
    (๒) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 

ออกค าสัง่ ๑๑๒ 
    (๓) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 

กระท าอื่น ๑๕๕ 
    (๔) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 

ละเลยต่อหน้าที ่ ๑๖๑ 
    (๕) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 
     ปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร  ๑๗๐ 
    (๖) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 
     กระท าละเมดิของเจา้หน้าที ่ ๑๗๐ 
     (๗) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากสญัญา 
     ทางปกครอง ๑๘๑ 
     (๘) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 
      กระท าทีเ่ป็นความรบัผดิอยา่งอื่น ๑๘๓ 
     (๙) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายฯ จากการ 
      กระท าในกรณอีื่นๆ ๑๘๕ 
 
 
 
 
 



 

 

(๙) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    ๒) ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้น 
     หรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้ ๑๘๕ 
     (๑) หน่วยงานทางปกครอง ๑๘๕ 
     (๒) ประชาชนผูถู้กกระทบสทิธจิากการใชอ้ านาจรฐั ๑๘๕ 
     (๓) คณะบุคคล ๑๘๕ 
     (๔) ชุมชน ๑๘๕ 
   ๑.๑.๒ กรณทีีก่ฎหมายใหส้ทิธใินการฟ้องคด ี ๑๘๕ 
  ๑.๒ การขอใหศ้าลก าหนดค าบงัคบั ๑๘๖ 
   ๑.๒.๑ กรณทีีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมคี าบงัคบัของศาล ๑๘๖ 
   ๑) กรณทีีม่ผีลบงัคบัเป็นไปตามบทบญัญตัขิอง 
   กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอยูแ่ลว้  ๑๘๖ 
   ๒) กรณทีีป่รากฏในภายหลงัว่ามลูเหตุแห่งการ 
       ฟ้องคดไีดห้มดสิน้ไปแลว้  ๑๘๖ 
   ๓) กรณทีีป่รากฏในภายหลงัว่าการก าหนดค าบงัคบั 
     ตามค าขอไมเ่ป็นการแกไ้ขเยยีวยาความเดอืดรอ้น 
     หรอืเสยีหายของผูฟ้้องคดอีกีต่อไป  ๑๙๔ 
   ๑.๒.๒ กรณทีีจ่ าเป็นตอ้งมคี าบงัคบัของศาล ๑๙๔ 
    ๑) กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นค าขอทีก่ าหนด 
    ค าบงัคบัได ้ ๑๙๔ 
   ๒) กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นค าขอทีไ่มอ่าจ 
     ก าหนดค าบงัคบัได ้ ๒๑๑ 
 ๒. ความสามารถในการฟ้องคดปีกครอง ๒๒๓ 
 ๓. ขัน้ตอนและวธิกีารก่อนการฟ้องคด ี ๒๒๓ 
  ๓.๑ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าเป็นการด าเนินการตามขัน้ตอน   
   หรอืวธิกีารส าหรบัแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
   ทีต่อ้งด าเนินการก่อนฟ้องคด ี ๒๒๓ 
   ๓.๑.๑ กรณทีีไ่ดด้ าเนินการตามขัน้ตอนตามทีก่ฎหมายก าหนด ๒๒๓ 
   ๓.๑.๒ กรณทีีถ่อืว่าเป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนตามที่ 
   กฎหมายก าหนดแลว้ ๒๒๗ 
 
 



 
 
 

 

(๑๐) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๓.๒ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าผูฟ้้องคดยีงัไมไ่ดด้ าเนินการ 
   ตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรบัการแกไ้ขความเดอืดรอ้น  
   หรอืเสยีหายก่อนฟ้องคด ี ๒๒๗ 
   ๓.๒.๑ กรณยีืน่ฟ้องภายในระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข ์ ๒๒๗ 
   ๓.๒.๒ กรณยีืน่อุทธรณ์หรอืรอ้งทุกขเ์มือ่พน้ก าหนดระยะเวลา ๒๓๒ 
   ๓.๒.๓ กรณดี าเนินการผดิจากขัน้ตอนหรอืวธิกีารตามที ่  
    กฎหมายก าหนด ๒๓๗ 
   ๓.๒.๔ กรณยีืน่ฟ้องคดโีดยยงัไมไ่ดด้ าเนินการตามขัน้ตอน 
    หรอืวธิกีารส าหรบัการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
    ก่อนฟ้องคด ี ๒๓๘ 
  ๓.๓ กรณทีีศ่าลปกครองวนิิจฉยัว่าไมต่อ้งด าเนินการตามขัน้ตอน 
   หรอืวธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนดก่อนฟ้องคด ี ๒๔๘ 
   ๓.๓.๑ กรณทีีผู่ฟ้้องคดมีไิดเ้ป็นคู่กรณผีูม้สีทิธอุิทธรณ์ 
    ตามกฎหมาย ๒๔๘ 
   ๓.๓.๒ กรณฟ้ีองเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดย 
    คณะกรรมการ ๒๔๙ 
   ๓.๓.๓ กรณฟ้ีองเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป ๒๕๐ 
   ๓.๓.๔ กรณฟ้ีองเพกิถอนกฎ ๒๕๑ 
   ๓.๓.๕ กรณทีีก่ฎหมายเฉพาะก าหนดใหฟ้้องคด ี
    โดยไมต่อ้งยืน่อุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข ์ ๒๕๒ 
 ๔. ระยะเวลาการฟ้องคด ี ๒๕๓ 
  ๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณเีกีย่วกบัการฟ้องขอใหเ้พกิถอนกฎ  
   ค าสัง่ และสัง่หา้มการกระท า ๒๕๓ 
   ๔.๑.๑ กรณฟ้ีองเพกิถอนกฎ ๒๕๓ 
   ๔.๑.๒ กรณฟ้ีองเพกิถอนค าสัง่ทางปกครอง ๒๖๑ 
   ๔.๑.๓ กรณฟ้ีองเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป ๒๘๐ 
   ๔.๑.๔ กรณฟ้ีองขอใหศ้าลสัง่หา้มการกระท าทัง้หมดหรอืบางส่วน ๒๘๑ 
   ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดทีีม่กีฎหมายเฉพาะก าหนดไว ้
    เป็นอยา่งอื่น ๒๘๓ 
 
 



 

 

(๑๑) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณเีกีย่วกบัการละเลยต่อหน้าที ่
   ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 
   ล่าชา้เกนิสมควร ๒๘๖ 
  ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณเีกีย่วกบัการกระท าละเมดิ 
   หรอืความรบัผดิอยา่งอื่น ๒๙๔ 
   ๔.๓.๑ การฟ้องคดเีกีย่วกบัการกระท าละเมดิ ๒๙๔ 
   ๔.๓.๒ การฟ้องคดเีกีย่วกบัความรบัผดิอยา่งอื่น ๓๑๖ 
  ๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณเีกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง ๓๑๘ 
   ๔.๔.๑ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาจา้ง ๓๑๘ 
   ๔.๔.๒ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบั 
    สญัญาสมัปทาน ๓๒๑ 
   ๔.๔.๓ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบั 
    สญัญาทุนการศกึษา ๓๒๑ 
   ๔.๔.๔ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกี่ยวกบั 
    สญัญาซือ้ขายทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตามพระราชกฤษฎกีา 
    ก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนื ๓๒๒ 
   ๔.๔.๕ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญากูย้มืเงนิ ๓๒๒ 
   ๔.๔.๖ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญา 
    รบัฝากเกบ็ขา้วเปลอืก แปรสภาพขา้วเปลอืกเป็นขา้วสาร 
    และจดัจ าหน่ายขา้วสาร ๓๒๓ 
   ๔.๔.๗ การนบัระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกี่ยวกบั 
    ขอ้ตกลงการจา้งลกูจา้งของส่วนราชการ  ๓๒๕ 
  ๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณทีีก่ฎหมายก าหนดให ้
   หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัฟ้องคดต่ีอศาล 
   เพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าหรอืละเวน้กระท าอยา่งหนึ่งอยา่งใด ๓๒๕ 
  ๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณทีีก่ฎหมายก าหนดใหย้ืน่ฟ้อง 
   การใชอ้ านาจรฐัในบางกรณต่ีอศาลปกครอง ๓๒๕ 
  ๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดใีนกรณทีีเ่หตุแห่งการฟ้องคด ี
   เกดิขึน้ก่อนศาลปกครองเปิดท าการ ๓๒๖ 
 
  



 
 
 

 

(๑๒) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดอีอกไป ๓๒๘ 
   ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดตีามมาตรา ๕๐ ๓๒๘ 
   ๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดตีามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย 
    การวนิิจฉยัชีข้าดอ านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓๓๓ 
   ๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดกีรณทีีม่กีารฟ้อง 
    คดปีกครองต่อศาลอื่นซึง่มใิช่ศาลปกครอง  ๓๓๓ 
   ๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดกีรณทีีม่กีารรบัสภาพหนี้ ๓๓๔ 
   ๔.๘.๕  การขยายระยะเวลาการฟ้องคดกีรณทีีม่กีาร 
    รบัสภาพความรบัผดิ ๓๓๔ 
  ๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดปีกครองเกีย่วกบัการคุม้ครอง 
   ประโยชน์สาธารณะหรอืสถานะของบุคคล ๓๓๕ 
   ๔.๙.๑ การฟ้องคดทีีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ๓๓๕ 
   ๔.๙.๒ การฟ้องคดเีกีย่วกบัสถานะของบุคคล  ๓๓๖ 
  ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดเีกีย่วกบักรณทีีเ่ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
    หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่น  ๓๓๘ 
    ๔.๑๐.๑ การฟ้องคดทีีเ่ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ๓๓๘ 
    ๔.๑๐.๒ กรณทีีม่เีหตุจ าเป็นอื่น ๓๔๗ 
    ๔.๑๐.๓ การเป็นทีสุ่ดของค าสัง่รบัค าฟ้องทีย่ ืน่ฟ้องเมือ่พน้ 
      ก าหนดเวลาการฟ้องคดไีวพ้จิารณาตามขอ้ ๓๐  
      แห่งระเบยีบฯ ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครองฯ  ๓๕๑ 
 ๕. ค่าธรรมเนียมศาล ๓๕๑ 
  ๕.๑ การช าระค่าธรรมเนียมศาลกรณผีูฟ้้องคดหีลายคน 
   รว่มกนัยืน่ค าฟ้องเป็นฉบบัเดยีว ๓๕๑ 
  ๕.๒ การไมช่ าระค่าธรรมเนียมศาลหรอืช าระค่าธรรมเนียมศาล 
   ไมค่รบถว้น (มาตรา ๔๕ วรรคสี ่ประกอบกบัขอ้ ๓๗ วรรคสอง) ๓๕๑ 
  ๕.๓ การสัง่ใหช้ าระค่าธรรมเนียมศาลเพิม่ (ขอ้ ๓๔ วรรคสี)่  ๓๕๓ 
  ๕.๔ การคนืค่าธรรมเนียมศาล (ขอ้ ๓๘)  ๓๕๓ 
  ๕.๕ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกบั 
   ขอ้ ๔๑/๑ ถงึขอ้ ๔๑/๖) ๓๕๗ 
 
 



 

 

(๑๓) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๖. ฟ้องซอ้น ด าเนินกระบวนพจิารณาซ ้า และฟ้องซ ้า ๓๖๐ 
  ๖.๑ ฟ้องซอ้น (ขอ้ ๓๖) ๓๖๐ 
  ๖.๒ ด าเนินกระบวนพจิารณาซ ้า (ขอ้ ๙๖) ๓๖๕ 
  ๖.๓ ฟ้องซ ้า (ขอ้ ๙๗) ๓๖๕ 
 

บทท่ี ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓๗๓ 
 ๑. บททัว่ไป   ๓๗๓ 
  ๑.๑ หลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ขอ้ ๕) ๓๗๓ 
   ๑.๑.๑ หลกัผูม้สีทิธฟ้ิองคดจีะตอ้งเป็นผูม้ปีระโยชน์เกีย่วขอ้ง 
     หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัการเพกิถอนกฎหรอืค าสัง่ 
     ทางปกครองทีเ่ป็นเหตุแห่งการฟ้องคด ี ๓๗๓ 
   ๑.๑.๒ หลกัเหตุแห่งการฟ้องคดหีมดสิน้ไป ๓๗๓ 
   ๑.๑.๓ หลกัการด าเนินวธิพีจิารณาคดปีกครองโดยคู่กรณี 
     ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย ๓๗๓ 
   ๑.๑.๔ หลกัค าฟ้องเพิม่เตมิตอ้งเกีย่วขอ้งกบัค าฟ้องเดมิ ๓๗๔ 
   ๑.๑.๕ หลกัศาลไมอ่าจกา้วล่วงไปใชอ้ านาจทางปกครอง 
     แทนหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั ๓๗๔ 
   ๑.๑.๖ การชัง่น ้าหนกัประโยชน์สาธารณะกบัประโยชน์ส่วนบุคคล ๓๗๔ 
   ๑.๑.๗ แบบค ารอ้งอุทธรณ์ค าสัง่ ๓๗๖ 
   ๑.๑.๘ หลกัศาลทีม่อี านาจบงัคบัคด ี ๓๗๖ 
   ๑.๑.๙ หลกัศาลตอ้งพพิากษาคดตีรงตามค าขอ  ๓๗๖ 
   ๑.๑.๑๐ หลกัการฟงัความสองฝา่ย ๓๘๒ 
   ๑.๑.๑๑ หลกัการพจิารณาคดรีะบบไต่สวน ๓๘๒ 
  ๑.๒ การยน่หรอืขยายระยะเวลา (ขอ้ ๖) ๓๘๓ 
  ๑.๓ การด าเนินกระบวนพจิารณาทีผ่ดิระเบยีบ (ขอ้ ๗) ๓๘๔ 
   ๑.๓.๑ กรณทีีศ่าลเหน็เอง ๓๘๔ 
   ๑.๓.๒ กรณคีู่กรณมีคี าขอ ๓๘๗ 
  ๑.๔ การยืน่เอกสารหรอืพยานหลกัฐานต่อศาล (ขอ้ ๑๓)  ๓๘๗ 
 
 
 



 
 
 

 

(๑๔) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๕ การแจง้ขอ้ความเป็นหนงัสอืหรอืส่งเอกสาร  ๓๘๗ 
   ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั (ขอ้ ๑๕) ๓๘๗ 
   ๑.๕.๒ โดยวธิใีหพ้นกังานเจา้หน้าทีข่องศาลหรอื 
      บุคคลอื่นน าไปส่ง (ขอ้ ๑๖) ๓๘๗ 
 ๒. วธิพีจิารณาคดปีกครองในศาลปกครองชัน้ตน้ ๓๘๘ 
  ๒.๑ อ านาจตุลาการศาลปกครองคนเดยีว (มาตรา ๖๑) ๓๘๘ 
  ๒.๒ การเสนอค าฟ้องและตรวจค าฟ้อง ๓๘๙ 
   ๒.๒.๑ การส่งส าเนาค าฟ้อง (ขอ้ ๓๓) ๓๘๙ 
   ๒.๒.๒ ความสมบรูณ์ครบถว้นของค าฟ้อง (มาตรา ๔๕ 
     ประกอบกบัขอ้ ๓๗) ๓๘๙ 
     ๑) กรณทีีค่ าฟ้องไมส่มบรูณ์ครบถว้นซึง่ผูฟ้้องคด ี
      อาจแกไ้ขได ้ ๓๘๙ 
     ๒) กรณทีีค่ าฟ้องไมส่มบรูณ์ครบถว้นซึง่ไมอ่าจแกไ้ข 
      ใหถู้กตอ้งได ้ ๓๙๐ 
     ๓) เป็นคดทีีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง  ๓๙๑ 
   ๒.๒.๓ กรณคีดทีีย่ ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้อยูใ่นอ านาจของ 
     ศาลปกครองสงูสุด ๓๙๑ 
   ๒.๒.๔ กรณคีดทีีย่ ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้อยูใ่นอ านาจของ 
      ศาลปกครองชัน้ตน้อื่น ๓๙๑ 

 ๒.๒.๕ กรณคีดทีีย่ ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ตน้มหีลายขอ้หา  
   แลว้ขอ้หาใดขอ้หาหน่ึงเป็นเรือ่งทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจหรอื 
   เขตอ านาจของศาลปกครองชัน้ตน้นัน้ ๓๙๑ 

 ๒.๓ การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ ๓๙๒ 
   ๒.๓.๑ การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิจากค าฟ้อง ค าใหก้าร  
     ค าคดัคา้นค าใหก้าร และค าใหก้ารเพิม่เตมิ ๓๙๒ 
     ๑) ค าฟ้องและค าฟ้องเพิม่เตมิ  ๓๙๒ 
     ๒) ค าใหก้ารและค าฟ้องแยง้ (ขอ้ ๔๓ - ขอ้ ๔๖) ๓๙๗ 
     ๓) ค าคดัคา้นค าใหก้าร (ขอ้ ๔๗ และขอ้ ๔๘) ๓๙๘ 
     ๔) ค าใหก้ารเพิม่เตมิ (ขอ้ ๔๙) ๔๐๑ 
   ๒.๓.๒ การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิของศาล (ขอ้ ๕๐ - ขอ้ ๕๙) ๔๐๑ 
 



 

 

(๑๕) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๒.๔ การแจง้วนัสิน้สุดการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ (ขอ้ ๖๒ วรรคหนึ่ง) ๔๐๓ 
 ๒.๕ การรบัฟงัพยานหลกัฐาน (ขอ้ ๖๔ - ขอ้ ๖๘) ๔๐๓ 
 ๒.๖ วธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษา ๔๐๕ 
   ๒.๖.๑ การทุเลาการบงัคบัตามกฎหรอืค าสัง่ทางปกครอง  
     (ขอ้ ๖๙ - ขอ้ ๗๔) ๔๐๕ 
     ๑) กรณทีีศ่าลปกครองมคี าสัง่ยกค าขอ ๔๐๕ 
     ๒) กรณทีีศ่าลปกครองมคี าสัง่ทุเลาการบงัคบั ๔๐๘ 
   ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขช์ัว่คราว (ขอ้ ๗๕ - ขอ้ ๗๗) ๔๑๖ 
     ๑) กรณทีีศ่าลปกครองมคี าสัง่ยกค าขอ ๔๑๖ 
     ๒) กรณทีีศ่าลปกครองมคี าสัง่ก าหนดมาตรการ 
      หรอืวธิกีารเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราว ๔๒๐ 
   ๒.๖.๓ การอุทธรณ์ค าสัง่เกีย่วกบัวธิกีารชัว่คราว 
     ก่อนการพพิากษา (ขอ้ ๗๓ และขอ้ ๗๖) ๔๒๕ 
   ๒.๖.๔ การขอใหร้ะงบัค าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามกฎ 
     หรอืค าสัง่ทางปกครองของศาลปกครองชัน้ตน้ 
     ไวเ้ป็นการชัว่คราว (ขอ้ ๗๓ วรรคหนึ่ง) ๔๒๗ 
   ๒.๖.๕ ค าสัง่เกีย่วกบัวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษากรณอีื่นๆ  ๔๒๘ 
  ๒.๗ การรอ้งสอด การรวมคด ีการแยกคด ีการโอนคด ี 
   และการถอนค าฟ้อง ๔๓๐ 
   ๒.๗.๑ การรอ้งสอด (ขอ้ ๗๘) ๔๓๐ 
     ๑) กรณศีาลเรยีกเขา้มาเอง ๔๓๐ 
     ๒) กรณบีุคคลภายนอกยืน่ค ารอ้งสอด ๔๓๐ 
     ๓) กรณคีู่กรณมีคี าขอ ๔๓๒ 
     ๔) ผลของการเขา้มาในคดโีดยการรอ้งสอด ๔๓๓ 
   ๒.๗.๒ การรวมคด ี(ขอ้ ๗๙ วรรคหนึ่ง) ๔๓๓ 
   ๒.๗.๓ การแยกคด ี(ขอ้ ๘๐) ๔๓๓ 
   ๒.๗.๔ การโอนคด ี(ขอ้ ๘๑) ๔๓๔ 
   ๒.๗.๕ การถอนค าฟ้อง (ขอ้ ๘๒) ๔๓๔ 
 
 
 



 
 
 

 

(๑๖) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๒.๘ การนัง่พจิารณาคดแีละการพพิากษาคด ี ๔๓๗ 
   ๒.๘.๑ การนัง่พจิารณาคด ี(ขอ้ ๘๓ – ขอ้ ๘๗) ๔๓๗ 
   ๒.๘.๒ การท าค าพพิากษาและค าสัง่ ๔๓๗ 
     ๑) ขอ้กฎหมายอนัเกีย่วดว้ยความสงบเรยีบรอ้ย 
      ของประชาชน (ขอ้ ๙๒) ๔๓๗ 
     ๒) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผดิพลาดหรอืผดิหลงเลก็น้อย  
      (ขอ้ ๙๕) ๔๔๓ 
  ๒.๙ การเขา้เป็นคู่ความแทนทีคู่่ความมรณะ (มาตรา ๕๓) ๔๔๓ 
  ๒.๑๐ การขออนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหมห่รอืฟ้องคดใีหม ่(มาตรา ๖๒) ๔๔๕ 
  ๒.๑๑ การขอใหศ้าลปกครองพจิารณาพพิากษาคดหีรอืมคี าสัง่ 
    ชีข้าดคดปีกครองใหม ่(มาตรา ๗๕) ๔๔๖ 
    ๑) ผูม้สีทิธขิอใหศ้าลพจิารณาพพิากษาหรอืมคี าสัง่ 
     ชีข้าดคดปีกครองใหม ่ ๔๔๖ 
    ๒) กรณทีีข่อใหศ้าลพจิารณาพพิากษาคดหีรอืมคี าสัง่ 
     ชีข้าดคดปีกครองใหมไ่ด ้ ๔๔๗ 
    ๓) กรณทีีไ่มอ่าจขอใหศ้าลพจิารณาพพิากษาคด ี      
     หรอืมคี าสัง่ชีข้าดคดปีกครองใหม่ ๔๔๘ 
  ๒.๑๒ การคดัคา้นตุลาการ (มาตรา ๖๓) ๔๕๓ 
  ๒.๑๓ การบงัคบัคด ี ๔๕๓ 
 ๓. วธิพีจิารณาคดปีกครองในศาลปกครองสงูสุด ๔๕๖ 
  ๓.๑ คดฟ้ีองตรงต่อศาลปกครองสงูสุด ๔๕๖ 
  ๓.๒ คดอุีทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ ๔๕๗ 
   ๓.๒.๑ ผูม้สีทิธยิืน่อุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ ๔๕๗ 
   ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยืน่อุทธรณ์ค าพพิากษา ๔๕๗ 
   ๓.๒.๓ ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ทีต่อ้งหา้มมใิหอุ้ทธรณ์ ๔๕๙ 
   ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์ ๔๕๙ 
     ๑) ค าอุทธรณ์ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ๔๕๙ 
     ๒) ค าอุทธรณ์ตอ้งมขีอ้ความตามทีก่ฎหมาย 
      ก าหนด (ขอ้ ๑๐๑) ๔๖๐ 
 
 



 

 

(๑๗) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     ๓) ค าอุทธรณ์ตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมาย 
      ทีม่สีาระอนัควรไดร้บัการวนิิจฉยั 
      (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ้ ๑๐๘ วรรคสอง) ๔๖๘ 
   ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์ ๔๗๑ 
     ๑) ค าอุทธรณ์ไมส่มบรูณ์ครบถว้น ๔๗๑ 
     ๒) การช าระค่าธรรมเนียมศาลในชัน้อุทธรณ์ ๔๗๒ 
     ๓) ค าอุทธรณ์ตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอืยืน่ 
      โดยผดิระเบยีบ ๔๗๔ 
   ๓.๒.๖ การยอ้นส านวน (ขอ้ ๑๑๒) ๔๗๗ 
     ๑) กรณทีีศ่าลปกครองสงูสุดมคี าสัง่ยกค าพพิากษา 
      ของศาลปกครองชัน้ตน้ แลว้ส่งส านวนคนืไปยงั 
      ศาลปกครองชัน้ตน้เพื่อใหม้คี าพพิากษาใหม่ ๔๗๗ 
     ๒) กรณทีีศ่าลปกครองสงูสุดไมส่่งส านวนคนืไปยงั 
      ศาลปกครองชัน้ตน้เพื่อใหม้คี าพพิากษาใหม ่ ๔๘๐ 
   ๓.๒.๗ การน าวธิพีจิารณาคดปีกครองในศาลปกครองชัน้ตน้มาใช ้  
     ในศาลปกครองสงูสุด (ขอ้ ๑๑๖) ๔๘๑ 
  ๓.๓ คดอุีทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน้ ๔๘๑ 
   ๓.๓.๑ ผูม้สีทิธอุิทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน้ ๔๘๑ 
   ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยืน่ค ารอ้งอุทธรณ์ค าสัง่ ๔๘๑ 
   ๓.๓.๓ ค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน้ทีต่อ้งหา้มมใิหอุ้ทธรณ์ ๔๘๑ 
     ๑) ค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน้ทีก่ฎหมายก าหนด 
      ใหเ้ป็นทีสุ่ด (ขอ้ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง) ๔๘๑ 
     ๒) ค าสัง่ระหว่างพจิารณา (ขอ้ ๑๐๐ วรรคสอง) ๔๘๒ 
   ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของค ารอ้งอุทธรณ์ ๔๘๓ 
     ๑) ค ารอ้งอุทธรณ์ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ๔๘๓ 
     ๒) ค ารอ้งอุทธรณ์ตอ้งมขีอ้ความตามที ่
      กฎหมายก าหนด (ขอ้ ๑๐๑) ๔๘๓ 
     ๓) ค ารอ้งอุทธรณ์ตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมาย 
      ทีม่สีาระอนัควรไดร้บัการวนิิจฉยั 
      (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ้ ๑๐๘ วรรคสอง) ๔๙๑ 
 



 
 
 

 

(๑๘) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๓.๓.๕ การตรวจค ารอ้งอุทธรณ์ค าสัง่ ๔๙๒ 
     ๑) ค ารอ้งอุทธรณ์ค าสัง่ไมส่มบรูณ์ครบถว้น ๔๙๒ 
     ๒) ค ารอ้งอุทธรณ์ค าสัง่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
      หรอืยืน่โดยผดิระเบยีบ ๔๙๒ 
   ๓.๓.๖ การยอ้นส านวน (ขอ้ ๑๑๒) ๔๙๓ 
     ๑) กรณทีีศ่าลปกครองสงูสุดมคี าสัง่ยกค าสัง่ 
      ของศาลปกครองชัน้ตน้ แลว้ส่งส านวนคนืไปยงั 
      ศาลปกครองชัน้ตน้เพื่อใหม้คี าสัง่ใหม่ ๔๙๓ 
     ๒) กรณทีีศ่าลปกครองสงูสุดไมส่่งส านวนคนืไปยงั 
      ศาลปกครองชัน้ตน้เพื่อใหม้คี าสัง่ใหม่ ๕๐๓ 
   ๓.๓.๗ การน าวธิพีจิารณาคดปีกครองในศาลปกครองชัน้ตน้ 
     มาใชใ้นศาลปกครองสงูสุด (ขอ้ ๑๑๖)  ๕๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(๑๙) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ภาค ๒ 

แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเร่ือง 
 

บทท่ี ๑ การน าหลกักฎหมายทัว่ไปตามรฐัธรรมนูญมาใช้วินิจฉัย 
 ในคดีปกครอง ๕๐๙ 
 ๑. หลกัความเสมอภาค (การหา้มการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม) ๕๐๙ 
 ๒. หลกัการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ ๕๑๔ 
 ๓. หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ๕๑๕ 
 ๔. หลกัการมสี่วนรว่มของประชาชน ๕๒๗ 
 ๕. หลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ยความแน่นอนและความชดัเจน 
  ของกฎหมาย ๕๒๗ 
 ๖. หลกัความไดส้ดัส่วน ๕๒๗ 
 

บทท่ี ๒ คดีปกครองเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๕๓๓ 
 ๑. การออกกฎเกณฑเ์กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ ๕๓๓ 
 ๒. การออกค าสัง่เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ ๕๓๖ 
 ๓. การจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ๕๔๐ 
  ๓.๑ การควบคุมมลพษิ ๕๔๐ 
   ๓.๑.๑ มลพษิทางอากาศและเสยีง ๕๔๐ 
   ๓.๑.๒ มลพษิทางน ้า ๕๔๐ 
   ๓.๑.๓ มลพษิอื่นและของเสยีอนัตราย ๕๔๑ 
  ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ๕๔๑ 
  ๓.๓ การท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ๕๔๑ 
 ๔. ความรบัผดิในค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนของรฐั ๕๔๙ 
 

บทท่ี ๓ คดีปกครองเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค ๕๕๙ 
 ๑. กรณเีกีย่วกบัอาหาร ๕๕๙ 
 ๒. กรณเีกีย่วกบัยา ๕๕๙ 
 ๓. กรณเีกีย่วกบัสนิคา้ไมป่ลอดภยั ๕๕๙ 
 ๔. กรณเีกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนหน่วยงานคุม้ครองผู้บรโิภค ๕๕๙ 
 



 
 
 

 

(๒๐) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๔ คดีปกครองเก่ียวกบัการควบคมุอาคารและการผงัเมือง ๕๖๓ 
 ๑. การควบคุมอาคาร ๕๖๓ 
  ๑.๑ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการฟ้องเพกิถอนกฎ ๕๖๓ 
   ๑.๑.๑ กฎกระทรวง ๕๖๓ 
   ๑.๑.๒ ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ๕๖๓ 
  ๑.๒ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ตามกฎหมาย  
   ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ๕๖๖ 
   ๑.๒.๑ กรณฟ้ีองว่าเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมอ่อกใบอนุญาต   
    ไมต่่ออายใุบอนุญาต หรอืไมอ่อกใบรบัแจง้ตามค าขอ ๕๖๖ 
   ๑.๒.๒ กรณฟ้ีองว่าเจา้พนกังานทอ้งถิน่ออกใบอนุญาต 
    โดยมชิอบ ๕๖๙ 
  ๑.๓ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการละเลยต่อหน้าทีไ่มด่ าเนินการกบั  
   ผูฝ้า่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ๕๖๙ 
   ๑.๓.๑ กรณฟ้ีองว่าเจา้พนกังานทอ้งถิน่ละเลยต่อหน้าที ่
    ไมด่ าเนินการกบัผูก่้อสรา้งฯ อาคารโดยรกุล ้าทีส่าธารณะ ๕๖๙ 
   ๑.๓.๒ กรณฟ้ีองว่าเจา้พนกังานทอ้งถิน่ละเลยต่อหน้าที ่
    ไมด่ าเนินการกบัผูก่้อสรา้งฯ อาคารโดยเวน้ระยะ 
    หรอืระดบัระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ 
    หรอืทีส่าธารณะโดยฝา่ฝืนกฎหมาย ๕๗๐ 
   ๑.๓.๓ กรณฟ้ีองว่าเจา้พนกังานทอ้งถิน่ละเลยต่อหน้าที ่
    ไมด่ าเนินการกบัผูก่้อสรา้งฯ อาคารในบรเิวณ 
    ทีม่กีารก าหนดหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย 
    การควบคุมอาคารหรอืกฎหมายอื่น ๕๗๓ 
  ๑.๔ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีใ่หผู้ฝ้า่ฝืน 
   กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารด าเนินการ ๕๗๔ 
   ๑.๔.๑ กรณกีารกระท าฝา่ฝืนกฎหมายทีส่ามารถแกไ้ข 
    เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้ ๕๗๔ 
   ๑.๔.๒ กรณกีารกระท าฝา่ฝืนกฎหมายทีไ่มส่ามารถแกไ้ข 
    เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งไดห้รอืเจา้ของอาคาร 
    มไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง 
    ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ๕๗๗ 



 

 

(๒๑) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๕ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง 
   ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ๕๘๐ 
  ๑.๖ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการยืน่ค าขอต่อศาลเพื่อใหม้คี าสัง่จบักุม 
   และกกัขงับุคคลซึง่ฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย 
   ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ๕๘๐ 
 ๒. การผงัเมอืง  ๕๘๑ 
 

บทท่ี ๕ คดีปกครองเก่ียวกบัการจดัสรรคล่ืนความถี่และก ากบั 
 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์  
 และกิจการโทรคมนาคม ๕๘๕ 
 ๑. คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  
  และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ ๕๘๕ 
 ๒. คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ๕๘๕ 
 ๓. คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม ๕๘๕ 
 

บทท่ี ๖ คดีปกครองเก่ียวกบัรฐัวิสาหกิจ ๕๙๓ 
 ๑. กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกิจ ๕๙๓ 
 ๒. การเปลีย่นสถานะของรฐัวสิาหกจิ ๕๙๓ 
 ๓. การยุบเลกิรฐัวสิาหกจิ ๕๙๓ 
 

บทท่ี ๗ คดีปกครองเก่ียวกบัการลงทุน การเงิน การคลงั และการธนาคาร ๕๙๕ 
 ๑. การลงทุน  ๕๙๕ 
 ๒. การเงนิ การคลงั และการธนาคาร ๖๐๓ 
 

บทท่ี ๘ คดีปกครองเก่ียวกบัการพาณิชย ์และการอตุสาหกรรม ๖๑๑ 
 ๑. การพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรมการเกษตร ๖๑๑ 
 ๒. การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมอาหาร ๖๑๑ 
 ๓. การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมอื่นๆ ๖๑๑ 
 

บทท่ี ๙ คดีปกครองเก่ียวกบัการสาธารณูปโภค ๖๑๓ 
 ๑. การจดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค ๖๑๓ 
 ๒. การบ ารงุรกัษาและดแูลสิง่สาธารณูปโภค ๖๑๘ 
 ๓. การใหบ้รกิารสิง่สาธารณูปโภค ๖๑๘ 



 
 
 

 

(๒๒) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑๐ คดีปกครองเก่ียวกบัการสาธารณสขุ อนามยั  
 และเหตเุดือดร้อนร าคาญ ๖๑๙ 
 ๑. อาหารและยา ๖๑๙ 
 ๒. การจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ๖๑๙ 
  ๒.๑ การผ่อนผนัใหจ้ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ๖๑๙ 
  ๒.๒ การด าเนินการกบัผูฝ้่าฝืนจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
   โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ๖๑๙ 
 ๓. ระบบบรกิารสุขภาพ ๖๑๙ 
  ๓.๑ สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย ๖๑๙ 
  ๓.๒ การประกนัตนตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม ๖๑๙ 
 ๔. เหตุร าคาญ  ๖๑๙ 
  ๔.๑ เหตุร าคาญจากการประกอบกจิการโรงงาน ๖๑๙ 
  ๔.๒ เหตุร าคาญจากการประกอบกจิการเกีย่วกบัรถยนต ์ 
   เครือ่งจกัร และเครือ่งกล ๖๒๒ 
  ๔.๓ เหตุร าคาญจากการเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์ ๖๒๒ 
  ๔.๔ เหตุร าคาญจากการประกอบกจิการฆ่าสตัว์ ๖๒๔ 
  ๔.๕ เหตุร าคาญจากการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ๖๒๕ 
  ๔.๖ เหตุร าคาญจากการประกอบกจิการตลาดนดั ๖๒๕ 
  ๔.๗ เหตุร าคาญจากสุขลกัษณะของอาคาร ๖๒๕ 
  ๔.๘ เหตุร าคาญในทีห่รอืทางสาธารณะหรอืสถานทีเ่อกชน ๖๒๕ 
 

บทท่ี ๑๑ คดีปกครองเก่ียวกบัการประกอบกิจการ ๖๒๙ 
 ๑. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานบรกิาร ๖๒๙ 
 ๒. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงงาน ๖๒๙ 
 ๓. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงแรม ๖๒๙ 
 ๔. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการขายทอดตลาดหรอืคา้ของเก่า ๖๒๙ 
 ๕. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพ์ ๖๒๙ 
 ๖. การออกใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้สุสานและฌาปนสถาน ๖๒๙ 
 ๗. การออกใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ ๖๒๙ 
 
 



 

 

(๒๓) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑๒ คดีปกครองเก่ียวกบัการคมนาคมและการขนส่ง ๖๓๓ 
 ๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก ๖๓๓ 
  ๑.๑ การจดทะเบยีนยานพาหนะ ๖๓๓ 
  ๑.๒ การประกอบการขนส่ง ๖๓๗ 
  ๑.๓ การก าหนดเสน้ทางเดนิรถ ๖๓๗ 
  ๑.๔ การดแูลรกัษาทาง ๖๓๗ 
  ๑.๕ การดแูลรกัษายานพาหนะหรอือุปกรณ์ในการ  
   จดัท าบรกิารสาธารณะดา้นคมนาคมและขนส่งทางบก ๖๔๒ 
  ๑.๖ โครงการทีเ่ป็นบรกิารสาธารณะดา้นคมนาคมและขนส่งทางบก ๖๔๒ 
 ๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน ้า ๖๔๒ 
 

บทท่ี ๑๓ คดีปกครองเก่ียวกบัท่ีดิน ๖๔๗ 
 ๑. การดแูลรกัษาทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ๖๔๗ 
 ๒. การจดัทีด่นิเพื่อประชาชน ๖๖๖ 
 ๓. การออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ ๖๖๖ 
 ๔. การรงัวดัทีด่นิ ๖๘๗ 
 ๕. การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ๖๙๔ 
 ๖. กรณอีื่นๆ  ๗๐๑ 
  ๖.๑ การจดัทีด่นิเพื่อการครองชพี ๗๐๑ 
  ๖.๒ การจดัรปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ๗๐๔ 
  ๖.๓ การปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ๗๐๖ 
  ๖.๔ การเช่าทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ๗๑๙ 
  ๖.๕ การบรหิารจดัการทีร่าชพสัดุ ๗๒๐ 
 

บทท่ี ๑๔ คดีปกครองเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินและอาคารชุด ๗๒๕ 
 ๑. การจดัสรรทีด่นิ ๗๒๕ 
  ๑.๑ การใชอ้ านาจของคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิ ๗๒๕ 
  ๑.๒ การขออนุญาตจดัสรรทีด่นิ ๗๒๕ 
  ๑.๓ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนผงัโครงการ หรอืวธิกีาร 
   ทีไ่ดร้บัอนุญาต ๗๒๕ 
  ๑.๔ การโอนใบอนุญาตจดัสรรทีด่นิ ๗๒๕ 
 



 
 
 

 

(๒๔) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๕ การบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ ๗๒๕ 
  ๑.๖ นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร ๗๒๕ 
  ๑.๗ การยกเลกิการจดัสรรทีด่นิ ๗๓๐ 
 ๒. อาคารชุด  ๗๓๐ 
  ๒.๑ การจดทะเบยีนอาคารชุด ๗๓๐ 
  ๒.๒ กรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด ๗๓๐ 
  ๒.๓ หนงัสอืกรรมสทิธิห์อ้งชุด ๗๓๐ 
  ๒.๔ การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกีย่วกบัหอ้งชุด ๗๓๑ 
  ๒.๕ นิตบิุคคลอาคารชุด ๗๓๑ 
  ๒.๖ การเลกิอาคารชุด ๗๓๑ 
 

บทท่ี ๑๕ คดีปกครองเก่ียวกบัการเลือกตัง้ ๗๓๓ 
 ๑. การจดัการเลอืกตัง้ ๗๓๓ 
  ๑.๑ การจดัใหม้หีรอืไม่จดัใหม้กีารเลอืกตัง้ ๗๓๓ 
  ๑.๒ การแบ่งเขตการเลอืกตัง้ ๗๓๕ 
 ๒. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ๗๓๕ 
  ๒.๑ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ๗๓๕ 
  ๒.๒ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ๗๓๕ 
 

บทท่ี ๑๖ คดีปกครองเก่ียวกบังานทะเบียน ๗๓๗ 
 ๑. งานทะเบยีนราษฎร ๗๓๗ 
 ๒. งานทะเบยีนคนต่างดา้ว ๗๔๓ 
 ๓. งานทะเบยีนอาวุธปืน ๗๔๓ 
 ๔. งานทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทั ๗๔๔ 
 ๕. งานทะเบยีนการพนัน ๗๕๐ 
 ๖. งานทะเบยีนสมาคม ๗๕๐ 
 

บทท่ี ๑๗ คดีปกครองเก่ียวกบัการกระท าละเมิด ๗๕๑ 
 ๑. การใชส้ทิธไิล่เบีย้ของหน่วยงานของรฐักรณเีจา้หน้าทีก่ระท าละเมดิ  
  ต่อบุคคลภายนอกในการปฏบิตัหิน้าที่ ๗๕๑ 
  ๑.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ ๗๕๑ 
  ๑.๒ กระบวนการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ ๗๕๑ 



 

 

(๒๕) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๓ การส่งส านวนการสอบสวนใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ ๗๕๑ 
  ๑.๔ การออกค าสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีช่ดใชค้่าสนิไหมทดแทน 
   จากการกระท าละเมดิ ๗๕๑ 
  ๑.๕ อายคุวามการใชส้ทิธไิล่เบีย้จากเจา้หน้าทีผู่ก้ระท าละเมดิ ๗๕๘ 
 ๒. การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนของหน่วยงานของรฐั  
  กรณเีจา้หน้าทีก่ระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐั ๗๕๙ 
  ๒.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ ๗๕๙ 
  ๒.๒ กระบวนการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ ๗๕๙ 
  ๒.๓ การส่งส านวนการสอบสวนใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ ๗๖๒ 
  ๒.๔ การออกค าสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีช่ดใชค้่าสนิไหมทดแทน 
   จากการกระท าละเมดิ ๗๗๐ 
  ๒.๕ อายคุวามการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน 
   จากเจา้หน้าทีผู่ก้ระท าละเมดิ ๗๙๒ 
 ๓. การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองใหเ้ป็นไปตามค าสัง่เรยีกให้ 
  เจา้หน้าทีช่ดใชค้่าสนิไหมทดแทน ๗๙๓ 
 

บทท่ี ๑๘ คดีปกครองเก่ียวกบัความรบัผิดอย่างอ่ืน ๗๙๕ 
 ๑. การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ ๗๙๕ 
  ๑.๑ การก าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนื ๗๙๕ 
  ๑.๒ ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนการเวนคนื ๗๙๕ 
  ๑.๓ เงนิค่าทดแทนการเวนคนื ๗๙๕ 
   ๑.๓.๑ ค่าทดแทนทีด่นิ ๗๙๕ 
   ๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิง่ปลกูสรา้ง ๘๑๔ 
   ๑.๓.๓ ค่าทดแทนตน้ไม ้ ๘๑๗ 
   ๑.๓.๔ ค่าทดแทนทีด่นิส่วนทีเ่หลอือนัมรีาคาลดลง ๘๑๗ 
   ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสยีหายอนัเนื่องจากการทีต่อ้งออกจาก  
    อสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนื ๘๑๗ 
  ๑.๔ การขอใหเ้วนคนืสิง่ปลูกสรา้งส่วนทีเ่หลอืจากการเวนคนื ๘๑๗ 
  ๑.๕ การขอใหเ้วนคนืหรอืจดัซือ้ทีด่นิส่วนทีเ่หลอืจากการเวนคนื ๘๑๗ 
  ๑.๖ การก าหนดใหก้ารเวนคนืเป็นกรณทีีม่คีวามจ าเป็นโดยเรง่ด่วน ๘๑๗ 
  ๑.๗ การขอคนืทีด่นิทีถู่กเวนคนื ๘๑๘ 



 
 
 

 

(๒๖) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑.๘ ดอกเบีย้เงนิค่าทดแทนการเวนคนื ๘๑๘ 
  ๑.๙ ค่าทดแทนความเสยีหายจากการถูกเวนคนื ๘๒๐ 
 ๒. การรอนสทิธ ิ ๘๒๓ 
  ๒.๑ การรอนสทิธเิพื่อบรกิารสาธารณะเกี่ยวกบัไฟฟ้า ๘๒๓ 
   ๒.๑.๑ การก าหนดแนวเขตเดนิสายส่งไฟฟ้า ๘๒๓ 
   ๒.๑.๒ การก าหนดเงนิค่าทดแทน ๘๒๕ 
   ๒.๑.๓ ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทน ๘๒๕ 
 ๓. การเรยีกรอ้งค่าทดแทนความเสยีหายกรณีเพกิถอน 
  ค าสัง่ทางปกครอง ๘๒๕ 
  ๓.๑ การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย  
   ซึง่เป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัค าสัง่ ๘๒๕ 
  ๓.๒ การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
   ซึง่เป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัค าสัง่ ๘๒๕ 
 

บทท่ี ๑๙ คดีปกครองเก่ียวกบัการพสัด ุ ๘๒๗ 
 ๑. การจดัท าประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๘๒๗ 
 ๒. การเผยแพร่ประกาศจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๘๓๑ 
 ๓. การอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ๘๓๑ 
 ๔. การยกเลกิการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๘๕๐ 
 ๕. การจดัท าสญัญา ๘๕๐ 
 ๖. หลกัประกนัซอง  ๘๕๐ 
 ๗. การสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ๘๕๐ 
 

บทท่ี ๒๐ คดีปกครองเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง ๘๕๓ 
 ๑. สญัญาทางปกครองตามทีก่ฎหมายก าหนด (มาตรา ๓  
  แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ) ๘๕๓ 
  ๑.๑ สญัญาสมัปทาน ๘๕๓ 
  ๑.๒ สญัญาทีใ่หจ้ดัท าบรกิารสาธารณะ ๘๕๗ 
  ๑.๓ สญัญาจดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค ๘๕๗ 
  ๑.๔ สญัญาแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ ๙๐๕ 
 
 



 

 

(๒๗) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๒. สญัญาทางปกครองโดยสภาพ ๙๐๖ 
  ๒.๑ สญัญาทางปกครองตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ 
   ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด ครัง้ที ่๖/๒๕๔๔ ๙๐๖ 
  ๒.๒ สญัญาทางปกครองตามแนวค าวนิิจฉยัของ 
   คณะกรรมการวนิิจฉยัชีข้าดอ านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล ๙๓๔ 
 

บทท่ี ๒๑ คดีปกครองเก่ียวกบัอนุญาโตตลุาการ ๙๓๙ 
 ๑. การแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการ ๙๓๙ 
 ๒. การรอ้งคดัคา้นอนุญาโตตุลาการ ๙๓๙ 
 ๓. การเพกิถอนค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ ๙๓๙ 
 ๔. การบงัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ  ๙๔๓ 
 

บทท่ี ๒๒ คดีปกครองเก่ียวกบัองคก์รตามรฐัธรรมนูญ ๙๔๕ 
 ๑. องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ๙๔๕ 
  ๑.๑ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ๙๔๕ 
  ๑.๒ ผูต้รวจการแผ่นดนิ ๙๔๙ 
  ๑.๓ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ ๙๔๙ 
  ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ๙๔๙ 
 ๒. องคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ ๙๔๙ 
  ๒.๑ องคก์รอยัการ ๙๔๙ 
  ๒.๒ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ ๙๔๙ 
  ๒.๓ สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ๙๔๙ 
 

บทท่ี ๒๓ คดีปกครองเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๙๕๑ 
 ๑. การรอ้งทุกขแ์ละกล่าวโทษ ๙๕๑ 
 ๒. การออกหมายเรยีกและหมายอาญา ๙๕๑ 
 ๓. การจบั ขงั จ าคุก คน้ และปล่อยตวัชัว่คราว ๙๕๑ 
 ๔. การแจง้ขอ้หา ๙๕๑ 
 ๕. การสอบสวน ๙๕๑ 
 ๖. การเปรยีบเทยีบปรบั ๙๕๑ 
 ๗. การสรุปส านวนและการสัง่คด ี ๙๕๑ 
 ๘. การด าเนินการเกีย่วกบัของกลางในคดอีาญา ๙๕๑ 
 



 
 
 

 

(๒๘) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๒๔ คดีปกครองเก่ียวกบัการพระราชทานอภยัโทษและการราชทณัฑ ์ ๙๕๓ 
 ๑. การพระราชทานอภยัโทษ ๙๕๓ 
 ๒. การราชทณัฑ ์ ๙๕๙ 
 

บทท่ี ๒๕ คดีปกครองเก่ียวกบัองคก์รวิชาชีพ ๙๖๓ 
 ๑. องคก์รวชิาชพีดา้นกฎหมาย ๙๖๓ 
  ๑.๑ สภาทนายความ ๙๖๓ 
  ๑.๒ เนตบิณัฑติยสภา ๙๖๘ 
 ๒. องคก์รวชิาชพีดา้นการประกอบโรคศลิปะ ๙๖๘ 
   ๒.๑ แพทยสภา ๙๖๘ 
  ๒.๒ ทนัตแพทยสภา ๙๗๒ 
  ๒.๓ คณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรอื 
   สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ๙๗๒ 
  ๒.๔ สภาการพยาบาล ๙๗๒ 
 ๓. องคก์รวชิาชพีดา้นวศิวกรรม ๙๗๖ 
 ๔. องคก์รวชิาชพีดา้นการบญัช ี ๙๗๙ 
 ๕. องคก์รวชิาชพีดา้นสถาปตัยกรรม ๙๗๙ 
 ๖. องคก์รวชิาชพีดา้นประณีตศลิปกรรม ๙๗๙ 
 ๗. องคก์รวชิาชพีดา้นอื่นๆ ๙๗๙ 
  ๗.๑ สตัวแพทยสภา ๙๗๙ 
  ๗.๒ คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ ๙๗๙ 
  ๗.๓ คณะกรรมการช่างรงัวดัเอกชน  ๙๗๙ 
  ๗.๔ คุรสุภา  ๙๗๙ 
 

บทท่ี ๒๖ คดีปกครองเก่ียวกบัการศึกษา ๙๘๑ 
 ๑. การคดัเลอืกบุคคลเขา้รบัการศกึษา ๙๘๑ 
 ๒. การขอรบัทุนการศกึษา ๙๘๔ 
 ๓. การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ๙๘๖ 
 ๔. การสอบและประเมนิผล ๙๘๘ 
 ๕. การส าเรจ็การศกึษา ๙๙๑ 
 ๖. การพน้สภาพการเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ๙๙๓ 
 ๗. การด าเนินกจิการการศกึษา ๙๙๓ 



 

 

(๒๙) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๒๗ คดีปกครองเก่ียวกบัข้อมูลข่าวสารของราชการ ๙๙๙ 
 ๑. การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ๙๙๙ 
  ๑.๑ ขอ้มลูข่าวสารของราชการ ๙๙๙ 
  ๑.๒ ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล ๑๐๐๑ 
 ๒. การขอเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล ๑๐๐๑ 
 

บทท่ี ๒๘ คดีปกครองเก่ียวกบัภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ๑๐๐๓ 
 ๑. ภาษอีากร  ๑๐๐๓ 
  ๑.๑ ภาษเีงนิได ้ ๑๐๐๓ 
  ๑.๒ ภาษมีลูค่าเพิม่ ๑๐๐๖ 
  ๑.๓ ภาษบี ารงุทอ้งที ่ ๑๐๐๖ 
 ๒. ค่าธรรมเนียม ๑๐๐๖ 
 

บทท่ี ๒๙ คดีปกครองเก่ียวกบัแรงงานและสวสัดิการสงัคม ๑๐๐๗ 
 ๑. การจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน ๑๐๐๗ 
 ๒. การท างานของคนต่างดา้ว ๑๐๐๗ 
 

บทท่ี ๓๐ คดีปกครองเก่ียวกบัการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๐๐๙ 
 ๑. ราชการส่วนกลาง ๑๐๐๙ 
 ๒. ราชการส่วนภมูภิาค ๑๐๐๙ 
  ๒.๑ จงัหวดั  ๑๐๐๙ 
  ๒.๒ อ าเภอ  ๑๐๐๙ 
 ๓. ราชการส่วนทอ้งถิน่ ๑๐๑๒ 
  ๓.๑ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ๑๐๑๒ 
  ๓.๒ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ๑๐๑๒ 
  ๓.๓ เทศบาล ๑๐๒๒ 
  ๓.๔ กรงุเทพมหานคร ๑๐๓๑ 
  ๓.๕ เมอืงพทัยา ๑๐๓๑ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

(๓๐) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๓๑ คดีปกครองเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลภาครฐั ๑๐๓๓ 
 ๑. การสรรหาและคดัเลอืก ๑๐๓๓ 
 ๒. การบรรจแุละแต่งตัง้ ๑๐๔๐ 
 ๓. การยา้ย การโอน และการสัง่ใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที่ ๑๐๔๕ 
 ๔. การบรรจแุละแต่งตัง้กลบัเขา้รบัราชการ ๑๐๕๒ 
 ๕. การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๑๐๕๕ 
 ๖. การเลื่อนระดบัของขา้ราชการ ๑๐๖๓ 
 ๗. การบรหิารงานบุคคลอื่นๆ ๑๐๖๘ 
 

บทท่ี ๓๒ คดีปกครองเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ ๑๐๗๓ 
 ๑. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ๑๐๗๓ 
 ๒. ค าสัง่ลงโทษทางวนิัย ๑๐๗๓ 
  ๒.๑ กรณคีวามผดิวนิัยอย่างไม่รา้ยแรง ๑๐๗๓ 
   ๒.๑.๑ ค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ ๑๐๗๓ 
   ๒.๑.๒ ค าสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืน ๑๐๗๖ 
   ๒.๑.๓ ค าสัง่ลงโทษลดขัน้เงนิเดอืน ๑๐๘๐ 
  ๒.๒ กรณคีวามผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง ๑๐๘๓ 
   ๒.๒.๑ ค าสัง่ลงโทษปลดออก ๑๐๘๓ 
   ๒.๒.๒ ค าสัง่ลงโทษไล่ออก ๑๐๙๓ 
 ๓. ค าสัง่พกัราชการหรอืให้ออกจากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟงั 
  ผลการสอบสวน ๑๑๑๒ 
 ๔. ค าสัง่ใหอ้อกจากราชการเพราะมมีลทนิหรอืมวัหมอง 
  ในกรณทีีถู่กสอบสวน ๑๑๑๒ 
 

บทท่ี ๓๓ คดีปกครองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการ 
 และเจ้าหน้าท่ีของรฐั ๑๑๑๙ 
 ๑. ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ๑๑๑๙ 
 ๒. ค่ารกัษาพยาบาล ๑๑๓๐ 
 ๓. บ าเหน็จบ านาญ ๑๑๓๑ 
 ๔. การเบกิจา่ยเงนิเบีย้เลีย้งทหาร ๑๑๓๖ 
 ๕. สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารอื่นๆ ๑๑๓๖ 
 



 

 

(๓๑) 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ภาคผนวก 
  

 ดชันีค าพพิากษาและค าสัง่ศาลปกครองสงูสุด ๑๑๔๗ 
 ตารางแสดงการปรบัเคา้โครงการน าเสนอเนื้อหา 
 ของภาค ๒ แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครองเฉพาะเรือ่ง ๑๑๘๑ 
 รายชื่อคณะกรรมการปรบัปรงุหนงัสอืแนวค าวนิิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๒๕ 
 รายชื่อคณะผูจ้ดัท า ๑๒๒๗ 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

ภาค ๑ 
 

ภาคทัว่ไป 



 



 
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑ 
 

โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของศาลปกครอง๑ 
 

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง  

 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศ เรื่อง ให้ศาลปกครอง
เชียงใหม่และศาลปกครองพิษณุโลก มเีขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดัใกล้เคียง ลงวนัที่ ๑๙ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕ เพื่อปรบัปรุงเขตอ านาจเพิ่มเติมของศาลปกครองเชียงใหม่ และเพิ่มเติม 
เขตอ านาจของศาลปกครองพิษณุโลกในจงัหวดัใกล้เคียง โดยให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจาก  
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕  
เป็นต้นไป) นัน้ ท าให้ศาลปกครองในภูมภิาคซึ่งปจัจุบนัมจี านวน ๙ แห่ง มเีขตอ านาจครอบคลุม
พืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ดงันี้  

 (๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มเีขตอ านาจตลอดทอ้งที่จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงราย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพูน และมเีขตอ านาจเพิม่เตมิในจงัหวดัน่าน 
จงัหวดัพะเยา และจงัหวดัแพร ่ 

 (๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอ านาจตลอดท้องที่จ ังหวัดสงขลา จงัหวัดพัทลุง 
จงัหวดัตรงั และจงัหวดัสตูล และมเีขตอ านาจเพิม่เติมในจงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี และ
จงัหวดัยะลา  

 (๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอ านาจตลอดท้องที่จงัหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสมีา และมเีขตอ านาจเพิม่เตมิในจงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัสุรนิทร ์

 (๔) ศาลปกครองขอนแก่น มเีขตอ านาจตลอดทอ้งทีจ่งัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาฬสนิธุ ์
และจงัหวดัมหาสารคาม และมเีขตอ านาจเพิม่เตมิในจงัหวดัมกุดาหาร  

 (๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มเีขตอ านาจตลอดทอ้งทีจ่งัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดัตาก 
จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัพจิติร จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัเพชรบรูณ์ จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดั
อุตรดติถ ์

 (๖) ศาลปกครองระยอง มเีขตอ านาจตลอดทอ้งที่จงัหวดัจนัทบุร ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัตราด จงัหวดัปราจนีบุร ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัสระแกว้ 

                                                 
 ๑ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบบันี้ หมายถงึ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา 
คดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ระเบยีบฯ ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครองฯ ในเอกสารฉบบันี้ หมายถงึ ระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง 
สงูสุด ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓   



 
 
๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

  

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอ านาจตลอดท้องที่จ ังหวัดกระบี่ จงัหวัด
นครศรธีรรมราช จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และมเีขตอ านาจเพิม่เตมิ 
ในจงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง 

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มเีขตอ านาจตลอดท้องที่จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย 
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี  และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม  
จงัหวดับงึกาฬ และจงัหวดัสกลนคร 

(๙) ศาลปกครองอบุลราชธานี มเีขตอ านาจตลอดทอ้งทีจ่งัหวดัยโสธร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอ านาจเจรญิ   

 

๒. อ านาจหน้าท่ีของศาลปกครอง 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. หลกัทัว่ไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 



 

                                                                                             

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๒ 

 

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าท่ีของรฐั” 
ตามพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑. หน่วยงานทางปกครอง 

 

๑.๑ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง 

 

 ๑.๑.๑ ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  
 

  ส านังาานงารปฏรรปปท่ดดรนพพ่ดอพงตตรงรรมเพปนนสวนนราชงารท่ดพรย่งช่ดออยวาาอ่ดน
มฐ่านะพปนนงรมเส านังาานงารปฏรรปปท่ดดรนจาัหนดังาญจนบุรเ่พปนนหนวนยาานในสาังดัขอาส านังาาน
งารปฏรรปปท่ดดรนพพ่ดอพงตตรงรรมเทัา้สอาหนวนยาานจาึพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เ
แหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๓๕/๒๕๕๔) 

  

 ๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

  ยาัไมวมข่อ้มปลพพรดมพตรม 
   

๑.๑.๓ รฐัวิสาหกิจท่ีตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา 

 

  ๑) รฐัวิสาหกิจท่ีตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญติั 

 

   อาค์งารพภสชังรรมเพปนนรฐันรสาหงรจท่ดจดัตัา้ขึ้นตามพระราชบญัญัตร
อาค์งารพภสชังรรมเพ.ศ.เ๒๕๐๙เจาึพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัร
จดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๕๐/๒๕๕๔)   
   งารไฟฟ้าฝวายผลรตแหวาประพทศไทยเพปนนรัฐนรสาหงรจท่ดจ ัดตัา้ขึ้น 
ตามพระราชบัญญัตรงารไฟฟ้าฝวายผลรตแหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๑๑เจึาพปนนหนวนยาาน 
ทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด
ท่ี ๕๘๒/๒๕๕๔) 

 

  ๒) รฐัวิสาหกิจท่ีตัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

   ยาัไมวมข่อ้มปลพพรดมพตรม 
 



 
 
๖เเเแนนค านรนรจฉยัขอาศาลปงครอาเเเ 
 

 

เ 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

๑.๑.๔  หน่วยงานอ่ืนของรฐั 

 

   ตลาดหลงัทรพัยแ์หวาประพทศไทยเพปนนหนวนยาานท่ดจดัตัา้ขึน้โดยงฎหมายเ 
มฐ่านะพปนนนรตรบุคคลและพปนนหนวนยาานพดย่นท่ดมอ่ านาจประงอบงรจงารตลาดหลงัทรพัยโ์ดยไมวน า
ผลง าไรมาแบวาปนังันตามพระราชบัญญัตรหลังทรัพย์และตลาดหลังทรัพย์เพ.ศ.เ๒๕๓๕เ 
โดยงารด าพนรนงารอยปวภายใต้งารง างับและคนบคุมขอารฐัมนตร่นว างารงระทรนางารคลัาเ 
จาึมฐ่านะพปนนหนวนยาานขอารฐัเแตวโดยท่ดทุนหรอ่พารนอุดหนุนในงารด าพนรนงารมรใชวพารนจาง
าบประมาณขอารฐัเหางแตวพปนนพารนท่ดได้รบัโอนมาจางพารนงอาทุนทดแทนคนามพสย่หายท่ดจดัตัา้
ตามพระราชบญัญตัรตลาดหลงัทรพัยแ์หวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๑๗เเอง่ทัา้เมรไดม้ห่น้าท่ดพง่ดยนงบั
งารคนบคุมผป้ประงอบนรชาชพ่เจาึมรใชวพปนนหนวนยาานขอารฐัท่ดพปนนสวนนราชงารเรฐันรสาหงรจเอาค์งร
คนบคุมงารประงอบนรชาชพ่หรอ่หนวนยาานอรสระขอารฐัเแตวมฐ่านะพปนนหนวนยาานขอารฐัประพภท
หนวนยาานอ่ดนขอารฐัเอนัมฐ่านะพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้
ศาลปงครอาฯเ(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๐๒/๒๕๕๔) 
  งารงฬ่าแหวาประพทศไทยเพปนนอาค์งารขอารฐัเมฐ่านะพปนนนรตรบุคคลจดัตัา้ขึ้น
ตามมาตราเ๖เและมาตราเ๗เแหวาพระราชบญัญัตรงารง่ฬาแหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เ 
มน่ตัถุประสาค์ในงารสวาพสรรมงารง่ฬาเงารประสานาานพง่ดยนงับงารง่ฬาเศึงตาเนรพคราะห์ 
งารจดัท าโครางารเจดัเชวนยพหล่อเแนะน าและรวนมมอ่ในงารจดัและด าพนรนงารง่ฬาเส ารนจเ
จัดสร้าาและบปรณะสถานท่ดส าหรับงารง่ฬาเตรดตวอรวนมม่องับอาค์งารง่ฬาทัา้ในและนอง
ราชอาณาจงัรเสอดสวอาและคนบคุมง างบังารด าพนรนงรจงารงารงฬ่าเและประงอบงรจงารอ่ดนๆเ
อันพง่ดยนแงวหร่อพพ่ดอประโยชน์ขอางารง่ฬาตามมาตราเ๘เแหวาพระราชบัญญัตรงารง่ฬา 
แหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เจาึพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัร
จดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๓๓/๒๕๕๔) 
  

 ๑.๑.๕ หน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนิน
กิจการทางปกครอง  

 

  มหานรทยาลยัธุรงรจบณัฑรตยเ์พปนนสถาบนัอุดมศงึตาพองชนเซึดาตามมาตราเ๘เ
แหวาพระราชบัญญัตรสถาบันอุดมศึงตาพองชนเพ.ศ.เ๒๕๔๖เบัญญัตรให้พปนนสถานศึงตา 
และนรจยัเโดยมน่ตัถุประสาค์ในงารให้งารศงึตาสวาพสรรมนรชางารและนรชาชพ่ชัน้สปาเท างารสอนเ
ท างารนรจยัเให้บรรงารทาานรชางารแงวสาัคมเและท านุบ ารุาศรลปะและนฒันธรรมขอาชาตรเ และ
รายได้สวนนหนึดามาจางพารนอุดหนุนจางรฐัเมหานรทยาลยัธุรงรจบณัฑรตย์จาึพปนนหนวนยาานท่ดไดร้บั
มอบหมายให้ด าพนรนงรจงารดาังลวานตามงฎหมายเอนัพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เ 
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แหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเพฉพาะในงรณ่ท่ดไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทาาปงครอา
หรอ่ใหด้ าพนรนงรจงารทาาปงครอาดาังลวานเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๗/๒๕๕๔) 
  งารงฬ่าแหวาประพทศไทยเพปนนอาค์งารขอารฐัเมฐ่านะพปนนนรตรบุคคลจดัตัา้ขึ้น
ตามมาตราเ๖เและมาตราเ๗เแหวาพระราชบญัญัตรงารง่ฬาแหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เ 
มน่ตัถุประสาค์ในงารสวาพสรรมงารง่ฬาเงารประสานาานพง่ดยนงับงารง่ฬาเศึงตาเนรพคราะห์ 
งารจดัท าโครางารเจดัเชวนยพหลอ่เแนะน าและรวนมมอ่ในงารจดัและด าพนรนงารงฬ่าเส ารนจเจดัสรา้า
และบปรณะสถานท่ดส าหรบังารง่ฬาเตรดตวอรวนมมอ่งบัอาค์งารง่ฬาทัา้ในและนองราชอาณาจงัรเ
สอดสวอาและคนบคุมง างบังารด าพนรนงรจงารงารง่ฬาเและประงอบงรจงารอ่ดนๆเอนัพง่ดยนแงว  
หรอ่พพ่ดอประโยชน์ขอางารง่ฬาตามมาตราเ๘เแหวาพระราชบญัญตัรงารง่ฬาแหวาประพทศไทยเ
พ.ศ.เ๒๕๒๘เจาึพปนนหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ
สวนนสมาคมงฬ่ายราป่นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถมัภเ์พปนนสมาคมงฬ่าท่ดได้รบัอนุญาต
จางงารงฬ่าแหวาประพทศไทยเให้ด าพนรนงารจดัตัา้สมาคมซึดามน่ตัถุประสาค์หลงัพง่ดยนงบังารงฬ่าเ
หรอ่สวาพสรรมงฬ่าโดยตราเโดยมส่รทธรใชค้ านวาสมาคมงฬ่าแหวาประพทศไทยเและไดร้บัมอบหมาย
จางงารง่ฬาแหวาประพทศไทยให้จดังารแขวาขนัง่ฬายราป่นแหวาชาตรตามข้อบัาคับงารง่ฬา 
แหวาประพทศไทยเนวาด้นยงารแขวาขันง่ฬาแหวาชาตรเพ.ศ.เ๒๕๕๐เโดยสมาคมง่ฬายราป่น 
แหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถมัภ์พปนนผปง้ าหนดระพบย่บงารแขวาขนังฬ่ายราป่นงฬ่าแหวาชาตร
ขึน้ใชบ้าัคบัในงารแขวาขนังฬ่าแหวาชาตรเครัา้ท่ดเ๓๖เ(พ.ศ.เ๒๕๕๐)เสมาคมงฬ่ายราป่นแหวาประพทศไทย
ในพระบรมราชปปถมัภเ์จาึพปนนหนวนยาานทาาปงครอาเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๕๓๓/๒๕๕๔) 
  

๑.๒ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง 

 

สภางาชาดไทยเแม้จะม่ฐานะพปนนนรตรบุคคลและจดัตัา้ขึ้นตามพระราชบัญญัตร 
นวาด้นยสภางาชาดไทยเพระพุทธศังราชเ๒๔๖๑เแตวพน่ดอาจางม่นัตถุประสาค์ในงารจดัตัา้ 
พพ่ดอสาพคราะห์และชวนยพหลอ่ทาาดา้นงารแพทยเ์งารรงัตาพยาบาลคนพจนบไขทุ้งชาตรทุงภาตา  
ท่ดประสบภยัไมวนวาจะพงรดจางอุบตัรพหตุเโรคร้ายเหรอ่จางภยัธรรมชาตรเรนมทัา้ภารงรจอบรม
พพรดมพปนคนามรปพ้จา้หน้าท่ดพยาบาลเและงารชวนยพหลอ่งอาทพัในดา้นงารพยาบาลไมวนวาจะในภานะ
สาครามและยามสาบศึงเและพปนนอาค์งรอาสาสาพคราะห์ชวนยพหล่อในงารรังตาพยาบาล  
และบรรพทาทุงขใ์นพหตุสาธารณภยัเซึดางรจงารดาังลวานมรใชวงรจงารทาาปงครอาเสภางาชาดไทย
จาึมรใชวหนวนยาานทาาปงครอาตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๘๕/๒๕๕๔) 

 
 



 
 
๘เเเแนนค านรนรจฉยัขอาศาลปงครอาเเเ 
 

 

เ 
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๒. เจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

๒.๑ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

 ๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน
ทางปกครอง 

 

๑) ข้าราชการ 

 

นายทะพบย่นมปลนรธรงรุาพทพมหานครเพปนนข้าราชงารมอ่ านาจหน้าท่ดในงาร
รบัจดทะพบ่ยนและอองใบส าคญัแสดางารจดทะพบ่ยนให้แงวมปลนรธรเแง้ไขพพรดมพตรมข้อบาัคับ 
ขอามปลนรธรเตลอดจนตรนจตราและคนบคุมดปแลงารด าพนรนงรจงารขอามปลนรธรให้พปนนไปตาม
งฎหมายและข้อบาัคบัขอามปลนรธรเจาึพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัร
จดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙๗/๒๕๕๔) 

ปฏรรปปท่ดดรนจาัหนดังาญจนบุรเ่พปนนข้าราชงารในสาังดัส านังาานงารปฏรรปป
ท่ดดรนพพ่ดอพงตตรงรรมเจึาพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตรจ ัดตัา้ 
ศาลปงครอาฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๓๕/๒๕๕๔) 

ปลดังระทรนาศงึตาธรงารเในฐานะประธานงอาทุนสาพคราะห์ซึดามง่ฎหมาย
ง าหนดให้มอ่ านาจหน้าท่ดในงารง างบัดปแลงารจดังารงอาทุนสาพคราะห์เเทัา้น่้เตามมาตราเ๕๔เ
แหวาพระราชบญัญตัรโราพรย่นพองชนเพ.ศ.เ๒๕๕๐เซึดาบญัญตัรนวาเใหม้ง่อาทุนสาพคราะหพ์ปนนนรตรบุคคลเ
มน่ตัถุประสาค์พพ่ดอสาพคราะห์ผป้อ านนยงารเครปเและบุคลางรทาางารศึงตา...เและมาตราเ๖๖เ 
ซึดาบญัญตัรนวาเให้คณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์มอ่ านาจหน้าท่ดเดาัตวอไปน่้...เ (๓)เง างบัดปแล 
งารจัดงารงอาทุนสาพคราะห์เประงอบงับมาตราเ๖๙เซึดาบัญญัตรนว าเให้ม่ผป้อ านนยงาร 
งอาทุนสาพคราะห์คนหนึดาเซึดาคณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์แตวาตัา้...เและมาตราเ๗๐เ 
นรรคหนึดาเซึดาบญัญัตรนวาเงารด าราต าแหนวาเงารพ้นจางต าแหนวาเงารง าหนดพา่ดอนไขในงาร
ทดลอาปฏรบตัราานเและงารท าาานในหน้าท่ดผปอ้ านนยงารงอาทุนสาพคราะหเ์ใหพ้ปนนไปตามสญัญาจา้า
ท่ดคณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์ง าหนดเโดยใหม้อ่ายุงารจา้าครานละไมวพงรนส่ดป่เและพม่ดอครบ
ง าหนดอายุสัญญาจ้าาแล้นเคณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะห์จะตวออายุสัญญาจ้าาอ่งงนไดเ้  
และนรรคสอาเซึดาบญัญตัรนวาเใหป้ระธานคณะงรรมงารงอาทุนสาพคราะหพ์ปนนผปม้อ่ านาจท าสญัญาจา้า
ผปอ้ านนยงารงอาทุนสาพคราะหใ์นนามขอางอาทุนสาพคราะหเ์ปลดังระทรนาศงึตาธรงารเในฐานะ
ประธานงอาทุนสาพคราะห์เจึาพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตรจดัตัา้ 
ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๔๘/๒๕๕๕) 
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  ๒) พนักงาน 

 

   ผป้อ านนยงารงารพล่องตัา้ประจ าจาัหนัดอุดรธาน่ เพปนนพนังาานขอา
ส านังาานคณะงรรมงารงารพล่องตัา้ซึดาพปนนหนวนยาานอ่ดนขอารฐัและพปนนหนวนยาานทาาปงครอาเ 
จาึพปนนพจา้หน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ฟ.๔๖/๒๕๕๔) 
      

  ๓) ลกูจ้าง 
 

   ยาัไมวมข่อ้มปลพพรดมพตรม 
 

  ๔) คณะบคุคล 

    

 อ.ง.ค.ศ.เพขตพ่้นท่ดงารศึงตาขอนแงวนเพขตเ๑ ม่อ านาจและหน้าท่ด 
พรจารณาให้คนามพหนนชอบงารบรรจุและแตวาตัา้ขา้ราชงารครปและบุคลางรทาางารศงึตาในพขต
พ่น้ท่ดงารศงึตาตามท่ดพระราชบญัญตัรระพบย่บขา้ราชงารครปและบุคลางรทาางารศงึตาเพ.ศ.เ๒๕๔๗เ
ง าหนดไน้เจาึพปนนคณะบุคคลซึดาพปนนพจา้หน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้
ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๓/๒๕๕๔ ท่ี ๑๔/๒๕๕๔ ท่ี ๑๕/๒๕๕๔  
ท่ี ๑๔๙/๒๕๕๔ ท่ี ๑๕๐/๒๕๕๔ ท่ี ๑๕๒/๒๕๕๔ ท่ี ๑๕๓/๒๕๕๔ และท่ี ๑๗๘/๒๕๕๔ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
   คณะอนุงรรมงารตรนจสอบข้อ พทนจจรราสมาคมง่ฬาท่ด ใช้ค านว าเ 
“แหวาประพทศไทย”เปฏรบัตรให้พปนนไปตามงฎหมายเข้อบัาคับ เและระพบ่ยบท่ดพง่ดยนข้อาเ 
พปนนคณะงรรมงารท่ดได้รบัมอบอ านาจจางคณะงรรมงารงารง่ฬาแหวาประพทศไทยให้ด าพนรน
งรจงารอยวาาหนึดาอยวาาใดขอางารงฬ่าแหวาประพทศไทยเ(งงท.)เตามพระราชบญัญตัรงารง่ฬา
แหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เรนมถาึคนบคุมงารด าพนรนงรจงารง่ฬาให้พปนนไปตามงฎหมายเ
ขอ้บาัคบัเและระพบย่บท่ดพง่ดยนขอ้าเจาึพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัร
จดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๕๑/๒๕๕๔)    
   คณะงรรมงารเบรรตทัเอสมทเจ างดัเ(มหาชน)เพปนนคณะบุคคลท่ดปฏรบตัราาน
ในบรรตทัเอสมทเจ างดัเ(มหาชน)เซึดาพปนนหนวนยาานท่ดแปลาสภาพมาจางอาคง์ารส่ดอสารมนลชน
แหวาประพทศไทยตามพระราชบญัญัตรทุนรฐันรสาหงรจเพ.ศ.เ๒๕๔๒เอันมฐ่านะพปนนนรตรบุคคล 
ตามมาตราเ๔๑เแหวาพระราชบญัญตัรบรรตทัมหาชนจ างดัเพ.ศ.๒๕๓๕เและมน่ตัถุประสาค์ในงาร
ประงอบงรจงารส่ดอสารมนลชนเพพ่ดอจดัท าบรรงารสาธารณะเจาึพปนนหนวนยาานท่ดได้รบัมอบหมาย
ให้ใช้อ านาจทาาปงครอาหร่อด าพนรนงรจงารทาาปงครอาเอันพปนนหนวนยาานทาาปงครอา



 
 
๑๐เเเแนนค านรนรจฉยัขอาศาลปงครอาเเเ 
 

 

เ 
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คณะงรรมงารเบรรตัทเอสมทเจ างัดเ(มหาชน)เจึาพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เ 
แหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๔๓/๒๕๕๕) 
 

  ๕) ผูท่ี้ปฏิบติังานในหน่วยงานทางปกครอง 
    

   ผป้นวางารงารไฟฟ้านครหลนาเพปนนพจ้าหน้าท่ดขอางารไฟฟ้านครหลนา 
ซึดาพปนนรฐันรสาหงรจท่ดจดัตัา้ขึ้นตามพระราชบญัญตัรงารไฟฟ้านครหลนาเพ.ศ.เ๒๕๑๐เอันพปนน
หนวนยาานทาาปงครอาเจึาพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารัฐตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบัญญัตรจ ัดตัา้ 
ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๙๒/๒๕๕๔) 
   ผปอ้ านนยงารอาค์งารพภสชังรรมและประธานงรรมงารอาค์งารพภสชังรรมเ
พปนนผปป้ฏรบตัราานในอาคง์ารพภสชังรรมซึดาพปนนรฐันรสาหงรจท่ดจดัตัา้ขึน้ตามพระราชบญัญตัรอาคง์าร
พภสชังรรมเพ.ศ.เ๒๕๐๙เอนัพปนนหนวนยาานทาาปงครอาเจาึพปนนพจา้หน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เ
แหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๕๐/๒๕๕๔) 

   พจา้หน้าท่ดขอางารงฬ่าแหวาประพทศไทยเและพจา้หน้าท่ดขอาสมาคมงฬ่า
ยราป่นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถมัป์เพม่ดองารงฬ่าแหวาประพทศไทยพปนนอาค์งารขอารฐั 
ท่ดมฐ่านะพปนนนรตรบุคคลจดัตัา้ขึ้นตามพระราชบญัญตัรงารง่ฬาแหวาประพทศไทยเพ.ศ.เ๒๕๒๘เ 
และสมาคมงฬ่ายราป่นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถมัภ์พปนนสมาคมงฬ่าท่ดได้รบัอนุญาต
จางงารงฬ่าแหวาประพทศไทยใหด้ าพนรนงารจดัตัา้สมาคมซึดามน่ตัถุประสาคห์ลงัพง่ดยนงบังารงฬ่าเ
หรอ่สวาพสรรมง่ฬาโดยตราเอนัพปนนหนวนยาานทาาปงครอาเพจ้าหน้าท่ดขอางารงฬ่าแหวาประพทศไทย
และพจ้าหน้าท่ดขอาสมาคมง่ฬายราป่นแหวาประพทศไทยในพระบรมราชปปถมัภ์เซึดาปฏรบตัรหน้าท่ด 
ในงารแขวาขนัง่ฬาแหวาชาตรเจาึพปนนพจา้หน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ 
ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๓๓/๒๕๕๔) 

   พลขาธรงารคณะงรรมงารงรจงารโทรคมนาคมแหวาชาตรเ (อธรบด่
งรมไปรตณ่ยโ์ทรพลขเพดรม)เมอ่ านาจหน้าท่ดในงารคนบคุมเง างบัดปแลงารใช้คล่ดนคนามถ่ดนรทยเุ
พร่ยงพงนบควาตอบแทนในงารใช้คล่ดนคนามถ่ดนรทยุและด าพนรนงารอ่ดนๆเท่ดพง่ดยนข้อาตามมตร 
ขอาคณะงรรมงารประสานาานงารจดัและบรรหารคนามถ่ดนรทยุแหวาชาตรเ(งบถ.)เพดรมเจาึพปนน
พจา้หน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๑๓๘/๒๕๕๕) 

 
 
 
 



 
 

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเแนนค านรนรจฉยัขอาศาลปงครอาเเเ๑๑ 
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 ๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมาย
ให้อ านาจในการออกกฎ ค าสัง่ หรือมติใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบคุคล 

 

  คณะงรรมงารอ านนยงารสรรหาอธรงารบด่มหานรทยาลัยรามค าแหาเ 
พปนนคณะบุคคลท่ดไดร้บัค าสั ดาแตวาตัา้จางสภามหานรทยาลยัรามค าแหาตามขอ้บาัคบัมหานรทยาลยั
รามค าแหาเนวาดน้ยหลงัพงณฑแ์ละนรธง่ารสรรหาอธรงารบดม่หานรทยาลยัรามค าแหาเพ.ศ.เ๒๕๔๑เ
ซึดาอองโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัรมหานรทยาลยัรามค าแหาเพ.ศ.เ๒๕๔๑เโดยมอ่ านาจ
หน้าท่ดในงารอ านนยงารและคนบคุมงารสรรหาอธรงารบดใ่หพ้ปนนไปดน้ยคนามพรย่บรอ้ยเรนมถาึ
ให้ม่อ านาจตัดสรนนรนรจฉัยทุงงรณ่ระหนวาาด าพนรนงารสรรหาเจึาพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารัฐตาม  
มาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๐๕/๒๕๕๕) 

 คณะงรรมงารปฏรรปปท่ดดรนจาัหนดังาญจนบุรเ่พปนนคณะบุคคลซึดามง่ฎหมาย
ให้อ านาจในงารอองงฎเค าสั ดาเหรอ่มตรใดๆเท่ดมผ่ลงระทบตวอบุคคลเจาึพปนนพจ้าหน้าท่ดขอารฐั 
ตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัรจดัตัา้ศาลปงครอาฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสดุท่ี ๒๓๕/๒๕๕๔) 

 

๒.๒ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

 บุคลางรขอาสภางาชาดไทยเพม่ดอสภางาชาดไทยมรใชวหนวนยาานทาาปงครอาเ 
บุคลางารขอาสภางาชาดไทยดาังลวานจาึมรใชวพจา้หน้าท่ดขอารฐัตามมาตราเ๓เแหวาพระราชบญัญตัร
จดัตัา้ศาลปงครอาฯเ(ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๘๕/๒๕๕๔ และท่ี ๕๙๒/๒๕๕๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกนั) 
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บทท่ี ๓ 

 

อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

๑. ข้อพิจารณาเก่ียวกบัการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
ท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 ๑.๑ การใช้อ านาจในการออกกฎ 

 

 ๑.๑.๑ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อ านาจของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัมีลกัษณะเป็นการออก “กฎ”  

 

  ๑) กฎท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุ  

 

   (๑) พระราชกฤษฎีกา 

    

 พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณให้เป็นอทุยานแห่งชาติ 
  

 กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดิน 
ป่าเขาแหลมเทยีน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสมด็ และเกาะใกล้เคยีง ในท้องที่ต าบลเพ 
อ าเภอเมืองระยอง และต าบลแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาต ิ  
พ.ศ. ๒๕๒๔ เน่ืองจากออกโดยมแีนวเขตครอบคลุมถึงที่ดนิซึ่งผู้ฟ้องคดีทัง้หน่ึงร้อยเก้าคน
ครอบครองและท าประโยชน์มาก่อนทีจ่ะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักล่าว เป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ และ 
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของพระราชกฤษฎกีา จงึอยู่ในอ านาจพจิารณา
พพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๗/๒๕๕๔ และท่ี ฟ.๓๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
     

    พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณให้เป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า 
 

    กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดิน 
ป่าทุ่งมน ป่าบกัได ป่าตาเบา ป่าฝ ัง่ซา้ยหว้ยทบัทนั และป่าหว้ยส าราญ ในทอ้งทีต่ าบลกาบเชงิ 
ต าบลโคกตะเคยีน ต าบลตะเคยีน ต าบลด่าน ต าบลแนงมุด ต าบลบกัได ต าบลตาเมยีง อ าเภอ
กาบเชงิ ต าบลตาตุม ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ และต าบลอาโพน ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด 



 
 
 

๑๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
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จงัหวดัสุรนิทร์ ให้เป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๘ เน่ืองจากออกทบัที่ดนิที่ผู้ฟ้องคด ี
ทัง้สบิห้าคนได้อาศยัท ากนิ เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย 
ของพระราชกฤษฎกีา จงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๒๒-๓๖/๒๕๕๕) 
 

  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเบีย้ประชุม 

 กรณีฟ้องขอให้เพกิถอนพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
เนื่องจากไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ เป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ไมว่่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ และเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎกีา  
จงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
เดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๖๖/๒๕๕๔) 

 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ 
   

  กรณีฟ้องขอให้เพกิถอนบทบญัญตัใินพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่ องจากบทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะไม่เป็นธรรม  
ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ค านึงถึงศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ขัดต่อหลักความเสมอภาค 
และความเท่าเทยีมกนัในกฎหมาย เป็นคดพีิพาทเกี่ยวกบัการที่เจ้าหน้าที่ของรฐักระท าการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ และเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความชอบ
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎกีา จงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.๖/๒๕๕๕ 
และท่ี ฟ.๗/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

 (๒) กฎท่ีออกโดยคณะรฐัมนตรี 
   

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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   (๓) กฎท่ีออกโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี 

 

 กรณีฟ้องว่า กระทรวงยุตธิรรมโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม
ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบทบญัญตัใินขอ้ ๘ และขอ้ ๒๒ ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว 
ขดักบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวง
ฉบบัพพิาท ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนกฎกระทรวงในส่วนทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ี
ซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๘/๒๕๕๕) 
 กรณีฟ้องว่า นายกรฐัมนตรอีาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ 
และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ์
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เมื่อกฎกระทรวงที่พิพาทเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับ 
เป็นการทัว่ไปที่มผีลกระทบต่อบุคคล และเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ี 
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ีซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๑๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชกีลางได้ออกระเบยีบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที ่ 
๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดซีึง่ไดร้บัแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษตามค าสัง่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 
ไมม่สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน เนื่องจากระเบยีบฉบบัดงักล่าวก าหนดใหเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งระดับ ๘ หรือ ๙ว ก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเท่านั ้น ขอให้ศาล 
มคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนระเบียบกระทรวงการคลงัฉบบัดงักล่าว  และให้ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสงิห์บุรเีบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนรายเดอืนในอัตราเดอืนละ ๓,๕๐๐ บาท 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัออกกฎ 
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
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คณะรฐัมนตร ีจงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)  
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๑๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา (ก.ค.ศ) โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืนสูงกว่าหรอืต ่ากว่าขัน้ต ่าหรอืสูงกว่าขัน้สูงของอนัดบั 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของตารางเทยีบขัน้เงนิเดอืนท้ายกฎดงักล่าว และค าอธบิาย กฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการให้ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืนสูงกว่าหรอืต ่ากว่าขัน้ต ่า 
หรอืสงูกว่าขัน้สงูของอนัดบั พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีก่ าหนดว่า “ใหค้รผููช้่วยทีผ่่านการเตรยีมความพรอ้ม
และพฒันาอย่างเขม้ และไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งครอูยู่ก่อนวนัที่ ๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 
หากไดร้บัเงนิเดอืนสงูกว่าขัน้ ๑๐,๗๗๐ บาท กใ็หไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัและขัน้ทีไ่ดร้บัอยู่เดมิ” 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎดงักล่าวมผีลเป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีและครูผู้ช่วย 
ทีบ่รรจุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถงึ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งครู คศ.๑ 
ก่อนวนัที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่ให้ได้รบัการปรบัเงนิเดือนขึ้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรอืขัน้ต ่ า 
ของครู คศ.๑ ย้อนหลังไปตัง้แต่วันที่ได้ร ับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งครู คศ.๑ ขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนกฎ ก.ค.ศ. และค าอธบิายกฎ ก.ค.ศ. ดงักล่าว เป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ และ 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ีจงึอยู่ในอ านาจพจิารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒)  
แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.๒๐/๒๕๕๕ ท่ี ฟ.๓๙/๒๕๕๕  
และท่ี ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 กรณีฟ้องว่า นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข  
ทีพ่นกังานสอบสวนต้องปฏบิตัใินการจดัหาทนายความใหแ้ก่ผูต้้องหาในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอ้ ๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดใหก้ระทรวงยุตธิรรมขอบญัชบีุคคลทีส่ามารถรบัเป็นทนายความใหแ้ก่
ผู้ต้องหาในชัน้สอบสวนจากสภาทนายความเพื่อที่กระทรวงยุติธรรมจะได้จดัส่งให้แก่ผู้จดัหา
ทนายความ ขอ้ ๕ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สภาทนายความปรบัปรุงบญัชตีามที่ก าหนดในข้อ ๓ 
ของกฎกระทรวงใหเ้ป็นปจัจบุนั และใหส้่งกระทรวงทุกหกเดอืนเพื่อจดัส่งบญัชใีหม่ใหแ้ก่ผูจ้ดัหา
ทนายความ และข้อ ๕ วรรคสาม ก าหนดให้กระทรวงจดัหาค่าใช้จ่ายให้สภาทนายความ  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ว่าดว้ยเสรภีาพในการประกอบอาชพี เนื่องจากกระทบต่อสทิธขิองผูฟ้้องคดี
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ที่มอีาชพีทนายความและผู้มอีาชพีทนายความอื่น ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน 
ขอ้ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ้ ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว เป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอื่นใด ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา  
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ  
และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรฐัมนตร ีจงึอยู่ในอ านาจพิจารณาพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๓๘/๒๕๕๕) 
 กรณีฟ้องว่า รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลกระทบกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเดิมอยู่ก่อนแล้วจ านวนมากในประเทศ เป็นการลิดรอนสิทธิ 
การประกอบวิชาชีพของผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเดิม เป็นการ  
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มและก่อให้เกดิความเสยีหายต่อประชาชนและสาธารณะ 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั  
การที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่า  
จะเป็นการออกกฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใด ซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกบัความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึอยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบญัญัติ
เดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๔๒/๒๕๕๕) 
 

   (๔) กฎท่ีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองสงูสดุ 

 

    กรณฟ้ีองว่า คณะกรรมการการเลอืกตัง้ออกระเบยีบคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยก าหนดไวใ้นขอ้ ๙๘ ว่า ใหผู้ซ้ึง่เป็น
พนักงานของส านักงานอยู่ในวนัที่ระเบยีบนี้ใช้บงัคบั เป็นพนักงานตามระเบยีบนี้ และคงด ารง
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามที่ได้ร ับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ส าหรับพนักงาน  
ประจ าพิเศษให้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกต าแหน่งพนักงาน  
ประจ าพเิศษ ตามข้อ ๙ (๑) ของระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดไีมไ่ดร้บัการพจิารณาใหต่้อเวลางาน



 
 
 

๑๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
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ในต าแหน่งพนักงานประจ าพิเศษ ตัง้แต่เกษียณอายุราชการจนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
และหมดโอกาสที่จะได้ร ับรายได้จากเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เงินตอบแทน 
การปฏิบัติงาน และเงินช่วยค่าครองชีพในต าแหน่งพนักงานประจ าพิเศษ ขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้  
และเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ แก้ไขเพิม่เติมข้อ ๙๘ ของระเบยีบคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ หรอืกระท าการใดๆ อนัมผีลทางกฎหมาย
ก าหนดให้ความคุ้มครองสทิธต่ิอเวลางานให้แก่พนักงานที่อายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์และบรรจุ 
เป็นพนักงานก่อนวนัที่ ๑ มนีาคม ๒๕๔๗ นัน้  การด าเนินการตามค าขอดงักล่าวจะกระท าได้
โดยชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มกีารเพกิถอนบทบญัญตัิดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางส่วนแล้ว
เท่านัน้ กรณีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการ
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
ส่วนกรณีขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ และเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ร่วมกนัหรอืแทนกนัชดใช้ค่าเสยีหาย  
ทีเ่กดิแก่ผูฟ้้องคดจีากการออกขอ้ก าหนดของระเบยีบดงักล่าว เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท า
ละเมดิหรอืความรบัผดิอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสัง่ทางปกครองหรือค าสัง่อื่น หรือจากการละเลย  
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั และโดยที่คดพีพิาททัง้สองข้อหา
ดงักล่าวมมีลูมาจากขอ้ ๙๘ ของระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมสีภาพเป็นกฎและเป็นผลติผลจากการใช้อ านาจทางปกครองของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ จงึอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ประกอบกบัมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 
 

 ๒) กฎท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น  

 

   (๑) ประกาศกระทรวง 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดประเภท ขนาด และวิธปีฏิบตัิส าหรบัโครงการหรอืกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
ทีส่่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนจะต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๙ 
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พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นประกาศกระทรวงที่มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให ้
เป็นอ านาจหน้าที่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้อง
ด าเนินการโดยได้ร ับความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเฉพาะ  
ประกอบกบัมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
มไิด้ก าหนดให้กระท าโดยคณะรฐัมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี  ดังนัน้  
แม้ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะได้ด าเนินการประกาศ 
โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรกี็ตาม แต่การด าเนินการดงักล่าวกม็ใิช่ข ัน้ตอนตามที่
กฎหมายบญัญตัไิวใ้หต้อ้งปฏบิตั ิกรณฟ้ีองขอใหเ้พกิถอนประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุดตาม 
มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองชัน้ต้น 
ที่จะพิจารณาพพิากษาตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติ
เดยีวกนั (มติท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๔) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียน  
การออกใบส าคญัและการต่ออายุใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรายที่กรมวชิาการเกษตร
รบัผดิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ ์ 
และวธิกีารขึน้ทะเบยีน การออกใบส าคญัและการต่ออายุใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอันตราย 
ทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผู้รบัผดิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง ก าหนด
รายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวธิีการขึ้นทะเบยีน การออกใบส าคญัและการต่ออายุใบส าคญั  
การขึ้นทะเบยีนวตัถุอนัตรายที่กรมวชิาการเกษตรเป็นผู้รบัผดิชอบ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  
และประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง ก าหนดอตัราความเขม้ขน้ในแต่ละสูตรของวตัถุอนัตราย 
ที่ร ับขึ้นทะเบียน ได้ก าหนดให้ใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าวัตถุอันตรายที่ 
กรมวชิาการเกษตรรบัผดิชอบ ซึง่มผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไปโดยไมมุ่ง่หมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใด 
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ประกาศทัง้สี่ฉบับดงักล่าวจึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๙๖/๒๕๕๔) 
 

   (๒) ข้อบญัญติัท้องถ่ิน 

 

    ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
มลีกัษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๔๒๙/๒๕๕๔) 
 



 
 
 

๒๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
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   (๓) ระเบียบ 

     

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

   (๔) ข้อบงัคบั 

 

ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ว่าด้วยจ านวน คุณสมบัต ิ
หลกัเกณฑ์ วธิกีารได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ของประธานสภา
คณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ การประชุมและการด าเนินงานของสภาคณาจารย์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ (๒)  
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญตัโิรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก าหนดจ านวน คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีารได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย ์การประชุมและการด าเนินงาน
ของสภาคณาจารย์โรงเรยีนนายร้อยต ารวจ โดยมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไปโดยไม่มุ่งหมายให้ 
ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙๘/๒๕๕๕) 

ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ้บงัคบัสภาวศิวกร  
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคม ี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๖๘/๒๕๕๕)  

   

   (๕) ประกาศ 
 

    ประกาศของคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการและระดบัช านาญการพิเศษ  
มผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใช้บงัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
จงึมลีกัษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๑๑๖/๒๕๕๔) 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๒๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    ประกาศคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เรื่อง 
การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีกองทุนและหลักเกณฑ์วิธีการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิ
ของกองทุนส่วนสมาชกิเป็นจ านวนหน่วยและมลูค่าต่อหน่วย (Unitization) (ฉบบัที ่๒) เป็นกฎ
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๙๘/๒๕๕๔) 
    ประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง วธิกีารงดเว้นไม่เรยีกเก็บภาษีสุรา
กลัน่ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่น าไปใช้ผสมกับน ้ ามนัเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
โดยก าหนดให้ขายแก่เฉพาะผู้ค้าน ้ามนัเท่านัน้ ประกาศฉบบัดงักล่าวจงึเป็นกฎตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๓๔/๒๕๕๔) 
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบ
และวิธีการแสดงข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ  
ภาพสญัลกัษณ์ของบรษิัทผู้ผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตราขึ้นเพื่อรองรบักรณี 
ตามขอ้ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์ 
เพื่อประกอบการโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธเ์ครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่กฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าวก าหนดให้มีการแสดงข้อความค าเตือนทุกครัง้ และตลอดเวลาที่มีการแสดง  
ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความค าเตือนนัน้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศก าหนด ประกาศฉบับดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๖/๒๕๕๕) 
    ประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การอนุญาตให้ท าและขายสุรากลัน่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
กรมสรรพสามติ เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการอนุญาตใหท้ าและขายสุรากลัน่ชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๔) ขอ้ ๑๔ ที่ก าหนดใหใ้ชภ้าชนะบรรจุขนาด ๐.๑๕๐ ลติร บรรจุสุราและ
น าออกจากสถานที่ท าสุราได้จนถงึวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๘ เป็นประกาศที่กรมสรรพสามติ 
ได้ก าหนดเกี่ยวกับภาชนะในการบรรจุสุราซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดกรรมวิธี
เกี่ยวกบัการท าสุรา โดยมผีลเป็นการทัว่ไป จงึมสีภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๒๓/๒๕๕๕) 
 

   (๖) หนังสือเวียนท่ีมีลกัษณะเป็นกฎ 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 



 
 
 

๒๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   (๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

   (๘) กรณีอ่ืนๆ ท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นกฎ 

     

    บันทึกข้อความ เรื่อง การออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
ว่าด้วยรถยนต์ให้กับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นนโยบายส าคัญของรฐัเพื่อป้องกัน 
มใิห้เกิดผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ อนัมผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมาย 
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๗๒/๒๕๕๔) 
 หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งในระดบัสูงขึ้น ในต าแหน่งส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานที่มปีระสบการณ์  (ต าแหน่งประเภท
ทัว่ไป) ระดบั ๘ว ที่ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้ขอรบัการประเมนิจะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมจาก
โรงเรียนนายอ าเภอ (นอ.) มีลักษณะเป็นกฎ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๒/๒๕๕๕  
(ประชุมใหญ่))   
 หลกัเกณฑ์และวธิกีารย้ายผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามหนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีสุ่ด ที ่ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๖๗๗ 
ลงวนัที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๓๙๗ ลงวนัที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๓ เป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
หรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จงึมลี ักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๗๖/๒๕๕๕)  
 ค าสัง่กรมศุลกากร เรื่ อง ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ มเีนื้อหาเป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พเิศษตามที่กระทรวงการคลงัพจิารณาอนุญาตให้มคีวามชดัเจน ซึ่งมลีกัษณะเป็นหลกัเกณฑ ์
ที่มผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๔๙/๒๕๕๕) 
 
    



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๒๓ 
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 ๑.๑.๒ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อ านาจของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ใช่ลกัษณะของการออก “กฎ” 

 

  ๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

   มตขิองคณะรฐัมนตร ีเรื่อง โครงการปรบัโครงสรา้งหนี้และฟ้ืนฟูอาชพี
เกษตรกร และมติ เรื่อง หลกัเกณฑ์การด าเนินโครงการปรบัโครงสร้างหนี้และฟ้ืนฟูอาชีพ
เกษตรกร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนัน้ เป็นการเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการปรบัโครงสรา้งหนี้ของเกษตรกรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการเฉพาะกจิทีน่ายกรฐัมนตรี
แต่งตัง้ขึน้ และของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วขอ้งในเรือ่งหลกัการและแนวทางการฟ้ืนฟูพฒันา
อาชีพเกษตรกร งบประมาณการด าเนินงาน รวมทัง้การมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของโครงการในการแก้ไขปญัหาหน้ีสิน 
ของเกษตรกรทัง้ในระบบและนอกระบบให้เป็นรูปธรรม อันเป็นหนึ่งในนโยบายของรฐับาล  
ในการแก้ไขปญัหาดงักล่าวให้แก่เกษตรกรในฐานะองค์กรสูงสุดของฝ่ายบรหิาร มติดงักล่าว 
ไมไ่ดม้ลีกัษณะเป็นบทบญัญตัทิีม่ผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใด 
หรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะที่จะมลีกัษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๒๓/๒๕๕๔) 
   โครงการรบัจ าน ามันส าปะหลังจ านวน ๑๐ ล้านตัน เป็นโครงการ 
ที่มีก าหนดเวลาให้เริ่มโครงการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึงวนัที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เท่านัน้ โครงการดงักล่าวจงึมผีลบงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ มไิด้มผีล 
ใช้บังคับเป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด ประกอบกับการด าเนินโครงการดังกล่าวมีลักษณะ 
ในเชิงนโยบายในการแก้ไขปญัหาราคามันส าปะหลัง ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบ 
ในทางการเมือง มิใช่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยใช้อ านาจทางปกครอง  
ตามกฎหมาย จงึมไิด้มสีถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๓/๒๕๕๕) 
   มติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบให้อนุมตัิ
โครงการรบัจ าน ามนัส าปะหลงัจ านวน ๑๐ ล้านตนั เป็นกรณีที่คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบ
โครงการตามที่หน่วยงานผู้รบัผิดชอบเสนอให้พิจารณาเท่านัน้ มติดงักล่าวมิได้มผีลบงัคับ 
เป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  
จึงมิได้มีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๓/๒๕๕๕) 



 
 
 

๒๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบ 
มตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มต ิ๑ มาตรการท าให้สงัคมไทยไรแ้ร่ใยหนิ  
เป็นการใช้อ านาจบรหิารในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายปกครองในการก าหนดนโยบาย 
การสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสรมิสุขภาพของประชาชน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
มตดิงักล่าวไม่มลีกัษณะเป็นบทบญัญตัทิี่มผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบั
แก่กรณใีดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อนัจะมสีภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๒๑/๒๕๕๕) 
 

  ๒) การด าเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนท่ีจะออกกฎ 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบญัญติัหรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบงัคบั
ดงัเช่นพระราชบญัญติั 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๔) กรณีท่ีไม่ใช่การใช้อ านาจทางปกครอง 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑.๒ การใช้อ านาจในการออกค าสัง่ 

 

 ๑.๒.๑ ค าสัง่ทางปกครอง 
 

  ๑) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “ค าสัง่ต่างๆ” 

 

   ค าสัง่ทางปกครองเก่ียวกบังานทะเบียน 
 

   ค าสัง่ปฏิเสธไม่ร ับค าขอมีใบอนุญาตขับรถ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๗๒/๒๕๕๔) 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๒๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ค าสัง่ทางปกครองเก่ียวกบัท่ีดิน 
 

   ค าสัง่ของส านักงานที่ดนิจงัหวดัล าปาง สาขาเถิน ที่ออกโฉนดที่ดิน 
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ เป็นการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ยื่นค าขอออกโฉนด จึงเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๔๖๒/๒๕๕๔) 

  ค าสัง่ของเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัพะเยา ที่ปฏเิสธไม่ออกโฉนดที่ดนิ
ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งมผีลกระทบต่อสิทธใินที่ดิน 
ของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๗๗/๒๕๕๔) 
   ค าสัง่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง ที่ร ับ 
อายัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุร ี 
เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในการออกค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๖๕๐/๒๕๕๔)             

  ค าสัง่ของอธิบดีกรมที่ดินที่ ให้ เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ผู้ ฟ้องคด ี
เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์เป็นการใชอ้ านาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ และเป็นค าสัง่ 
ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๗๒๗/๒๕๕๔)   

  ค าสัง่ให้เพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ 
ของผู้ครอบครองที่ดิน ค าสัง่ดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง  (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๑๔/๒๕๕๕) 

  ค าสัง่ยกเลกิค าขอออกโฉนดที่ดนิ เป็นการกระท าทีเ่กดิจากการใชอ้ านาจ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินจงัหวัดปทุมธานี และมีผลเป็นการสร้าง  
นิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างผูย้ ื่นค าขอออกโฉนดที่ดนิกบัเจา้พนักงานทีด่นิในลกัษณะทีเ่ป็นการระงบั 
หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธหิรอืหน้าทีข่องผูย้ ื่นค าขอเป็นการเฉพาะเจาะจง จงึเป็นค าสัง่  
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๕๑/๒๕๕๕)   



 
 
 

๒๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ค าสัง่ของนายอ าเภอสเิกาที่ปฏเิสธไม่ด าเนินการออกหนังสือรบัรอง 
การท าประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เ น่ืองจากเห็นว่ามิใ ช่การปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตร ี 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายที่มผีลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ 
ขึน้ระหว่างบุคคลและมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธิหรอืหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ีจงึมลีกัษณะ
เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๖๒/๒๕๕๕) 
 

   ค าสัง่ทางปกครองเก่ียวกบัการปกครองและการบริหารราชการ
แผน่ดิน 
   ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่น ้าคู ้เป็นการใชอ้ านาจหน้าทีข่องผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง
ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งอาจมผีลการ
วินิจฉัยได้ ๒ ทาง คือ วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ขาดคุณสมบัติ การวินิจ ฉัยของ 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัระยองในกรณีดงักล่าว จงึเป็นการรบัรองหรอืแสดงสถานะของสทิธหิน้าที่
ของบุคคล อนัมลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๘/๒๕๕๕) 
 

   ค าสัง่ทางปกครองเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลภาครฐั 
 

   ค าสัง่ เลื่อนขัน้เงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสงักัด เป็นการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่มผีลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสิทธิหรอืหน้าที่ของบุคคล ท าให้ได้รบัหรอืไม่ได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดือน จงึเป็นค าสัง่  
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๑๐๑/๒๕๕๕ ท่ี ๑๑๒/๒๕๕๕ และท่ี ๒๙๑/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกนั) 
  

   ค าสัง่ทางปกครองเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ 
 

   ค าสัง่ลงโทษไล่ออกจากราชการ เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๒๒๘/๒๕๕๕ และท่ี ๒๔๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
   
 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๒๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๒) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “หนังสือต่างๆ”  
 

 การออกโฉนดที่ดนิเป็นหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิที่เจ้าพนักงานที่ดนิ
อาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมายที่ดนิรบัรองกรรมสทิธิค์วามเป็นเจ้าของที่ดนิให้แก่ผู้มชีื่อ 
ในโฉนดที่ดนิ จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๒๐๗/๒๕๕๔ ท่ี ๖/๒๕๕๕  
ท่ี ๗๐/๒๕๕๕ ท่ี ๑๔๒/๒๕๕๕ และท่ี ๒๐๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 

 การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งเป็น
เจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่
ของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๓๒/๒๕๕๔) 

 การออกหนงัสอืแสดงการท าประโยชน์ (น.ค. ๓) ของอธบิดกีรมพฒันา
สังคมและสวัสดิการ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง  
นิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างบุคคล ในอนัทีจ่ะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรอืหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว จึงเป็นค าสัง่  
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๒๕/๒๕๕๔) 
   หนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใช ้
ที่ราชพสัดุในความครอบครองของมหาวิทยาลยัเป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ เป็นการ 
ใชอ้ านาจทางปกครองตามกฎหมายในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์
จากทีร่าชพสัดุดงักล่าว อนัมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธแิละหน้าทีข่องบุคคล จงึเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ค าสัง่ทางปกครองสงูสดุท่ี ๑๕๕/๒๕๕๕) 

  กรณีฟ้องว่า ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีร ัมย์ออกหนังสือ
อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทับที่ดินที่ผู้ ฟ้องคดีครอบครอง 
ท าประโยชน์ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดับุรรีมัย ์
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
เพิกถอนหนังสืออนุญาตดังกล่าว  และให้ที่ดินพิพาทกลับมาเป็นของผู้ฟ้องคดีตามเดิม  
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในการออกค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๙๓/๒๕๕๕) 



 
 
 

๒๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๓) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือ
คณะกรรมการ”  

 

  มตขิอง อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ไม่รบัยา้ย 
ข้าราชการครู มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ย้ายไปยงั
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตามค าร้องขอ  
มติดังกล่าวจึงเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๓๙/๒๕๕๔) 

  มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรที่ให้แก้ไขเนื้ อที่ 
ที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดั
ชุมพรเสนอ เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเกษตรกรเข้าท ากินในที่ดิน 
ตามแปลงทีก่ าหนด ซึง่มผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๐๓/๒๕๕๔) 
   มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ทีใ่หผู้้ฟ้องคดยีื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ ในฐานะทีเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูง 
ซึง่หากไมป่ฏบิตัติามอาจไดร้บัโทษตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดไว้ มตดิงักล่าวเป็นการใชอ้ านาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่มผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรอืหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ี 
จึงมีลักษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๖๐/๒๕๕๕) 
 

  ๔) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “การอนุญาต” 

   

 ค าสัง่ของอธบิดกีรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ทีไ่ม่อนุญาต
ให้ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัร เป็นค าสัง่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 
ของผูย้ ืน่ค าขอ จงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๒/๒๕๕๕)  
 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางดว้ยรถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร
ในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๙ อินทปจั–ซอยทวีวฒันา ซึ่งนายทะเบยีนกลางอาศยัอ านาจ 
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกให้แก่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัต ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๔๑/๒๕๕๕) 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๒๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๕) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “การอนุมติั” 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๖) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “การวินิจฉัยอทุธรณ์” 

 

  กรณีที่ ร ัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมวินิ จฉัยและแจ้งผล 
การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบหลังจากพ้นก าหนดหกสิบวัน 
นับแต่วนัที่ได้รบัอุทธรณ์ การวนิิจฉัยอุทธรณ์ของรฐัมนตรดีงักล่าวถือเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ตามมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๔/๒๕๕๔ และท่ี อ.๔๑๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกนั) 
 ค าวนิิจฉัยอุทธรณ์เงนิค่าทดแทนของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  
ถือเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๙๑/๒๕๕๔) 
  หนังสอืของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมที่แจง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบ
ถึงผลการพจิารณาอุทธรณ์เงนิค่าทดแทนที่ดนิ ค่าทดแทนสิง่ปลูกสร้าง และค่าทดแทนอื่นๆ  
ถอืเป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองผูฟ้้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๘/๒๕๕๕) 
  ค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวนิัย เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ของเจา้หน้าที่ที่มผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นค าสัง่  
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๕๙/๒๕๕๕) 
    

  ๗) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “ประกาศ”  

 

 ประกาศผลการสอบกระบวนวิชาการพัฒนาหลักสูตร เป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๗๗/๒๕๕๔) 
 



 
 
 

๓๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ประกาศจงัหวดัก าแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้ร ับการคดัเลอืกบุคคล 
ที่จะเขา้รบัการประเมนิผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงขึน้ เพื่อด ารง
ต าแหน่งพยาบาลวชิาชพี ๘ วช. โรงพยาบาลก าแพงเพชร เป็นการใช้อ านาจของผู้ว่าราชการ
จงัหวดัก าแพงเพชรที่มผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรอืหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้รบั 
การคดัเลือก จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๙๑/๒๕๕๕) 

 

  ๘) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะของ “การรบัจดทะเบียน” 

 

   การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดนิพิพาทระหว่างผู้ตาย 
กบัเจา้หนี้ของเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัสุรนิทร ์สาขาปราสาท เป็นการใช้อ านาจตามประมวล
กฎหมายที่ดินที่มีผลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง  
โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรอืหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็น 
การถาวรหรอืชัว่คราว จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๐๒/๒๕๕๕) 

 

  ๙) ค าสัง่ทางปกครองท่ีออกในลกัษณะอ่ืนๆ 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๒.๒ ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป 

 

   ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที ่
ไม่จ ากัดจ านวนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต ๑ (ภาคใต้) จงัหวดัเพชรบุร ีด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้อ านาจของหน่วยงานทางปกครองที่แม้จะมผีลเป็นการทัว่ไป 
โดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะแก่กรณีหนึ่ งกรณีใด 
เป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ใช้บังคับกับการประกวดราคาจ้างบรกิารงานด้านไฟฟ้าฯ 
เฉพาะครัง้นี้ เพียงครัง้เดียวเท่านัน้ ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
ประเภทค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๗/๒๕๕๔) 
   ประกาศของเทศบาลเมืองปากช่องและนายกเทศมนตรีเมอืงปากช่อง  
เรือ่ง ประมลูรถยนตบ์รรทุกเอนกประสงคแ์ละรถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย เป็นค าสัง่ทางปกครอง
ทัว่ไป (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๔๗/๒๕๕๔)                     



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๓๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ประกาศกองบญัชาการศกึษา เรื่อง รบัสมคัรและสอบแข่งขนับุคคลภายนอก 
ผูม้วีุฒปิรญิญาตรเีพื่อบรรจแุละแต่งตัง้เป็นขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นค าสัง่
ทางปกครองทัว่ไป (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๐๙/๒๕๕๕) 
    

 ๑.๒.๓ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งค าสัง่ท่ีพิพาทเป็น 
คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) โดยไม่ระบวุ่าค าสัง่ดงักล่าวเป็นค าสัง่ประเภทใด 

 

       กรณีฟ้องว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมมคี าสัง่ส านักงานส่งเสรมิรฐัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ย้ายผู้ฟ้องคด ี
จากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนด้านการเงิน ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยกา ร 
ส านักตดิตามและประเมนิผลโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกลัน่แกล้ง 
และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ดังกล่าว 
และใหผู้ฟ้้องคดกีลบัไปปฏบิตังิานในต าแหน่งเดมิ เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐั 
ออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๐๑/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๒.๔ กรณีท่ี “ไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง” 

 

  ๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง 

 

   (๑) การพิจารณาทางปกครองเพ่ือจดัให้มีค าสัง่ทางปกครอง 

 

    มติที่ประชุมคณะท างานติดตามตรวจสอบเพื่อเร่งรดัด าเนินการ 
ใช้มาตรการทางภาษีกับผู้กระท าความผิดและผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดหรือเป็น  
ผูม้อีทิธพิล ครัง้ที ่๑/๒๕๔๗ ทีใ่หก้รมสรรพากรออกหมายเรยีกตรวจสอบภาษอีากรกลุ่มนาย ร. 
รวมถึงผู้ฟ้องคดทีัง้สองด้วยนัน้ เมื่อคณะท างานฯ มอี านาจหน้าที่เพยีงเร่งรดัให้ส่วนราชการ 
ทีม่อี านาจหน้าที่ด าเนินการใช้มาตรการทางภาษีในการปราบปรามผู้มอีทิธพิลเท่านัน้ ประกอบกบั 
การออกหมายเรยีกตรวจสอบภาษีอากรเป็นกระบวนการภายในของหน่วยงานทางปกครอง 
ทีจ่ะน าไปสู่การออกค าสัง่ทางปกครอง คอื การประเมนิภาษอีากร มตขิองคณะท างานฯ ดงักล่าว 
จงึไมม่ผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั 
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๖๙/๒๕๕๔) 



 
 
 

๓๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทีเ่หน็ชอบใหผู้ฟ้้องคดไีปประจ าทีส่ านกังานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดั
สุพรรณบุร ีเป็นเพยีงกระบวนการพจิารณาซึ่งเป็นขัน้ตอนภายในก่อนที่นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่าชา้งจะออกค าสัง่ทางปกครองต่อไป มตดิงักล่าวจงึเป็นเพยีงความสมัพนัธ์ภายใน
ระหว่างนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าช้างกบัคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดั
สุพรรณบุร ียงัมไิดม้สีถานะทางกฎหมายออกสู่ภายนอกอนัจะมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธิ
หรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคด ี(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๓/๒๕๕๕) 
 มติของคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายหาดล้าที่ เสนอรายชื่อ
ข้าราชการผู้มสีทิธไิด้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาออกค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักดั เป็นเพียงการเสนอความเห็นเบื้องต้น 
เพื่อประกอบการพิจารณาออกค าสัง่ของผู้มอี านาจเท่านัน้ อันถือเป็นขัน้ตอนการเตรยีมการ 
และการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่ทางปกครองต่อไป การกระท าดงักล่าว  
จงึเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๐๑/๒๕๕๕) 
 การด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบัการพจิารณาให้เลื่อนขัน้
เงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครึ่งปีหลัง (กันยายน ๒๕๕๑) เป็นเพียง 
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอให้ผู้มอี านาจพิจารณาออกค าสัง่ทางปกครองต่อไป  
การที่นายกเทศมนตรตี าบลธาตุนาเวงมคี าสัง่แก้ไขผลการพจิารณารายชื่อผูไ้ด้รบัการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน ๑ ขัน้ ของคณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบั 
การเลื่อนขัน้เงินเดือน ๑ ขัน้ เป็นให้ได้ร ับการเลื่อนขัน้เงินเดือน ๐.๕ ขัน้ จึงเป็นเพียง 
การพิจารณาทางปกครองเพื่อจดัให้มีค าสัง่ทางปกครอง ยงัไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพ  
ของสทิธหิรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคดแีต่ประการใด (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๑๒/๒๕๕๕) 
 หนังสือของผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๙ ที่แจ้งเรื่องการเบิก 
ค่าเช่าบ้านให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าอยู่ระหว่างการหารือกรมบัญชีกลาง เป็นเพียงการแจ้งผล 
การพิจารณาทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งยงัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการภายในของ 
ผู้บญัชาการต ารวจภูธรภาค ๙ เพื่อให้ได้ขอ้เท็จจรงิที่ยุตมิาประกอบการพิจารณาในการสัง่การ
เรือ่งการขอเบกิค่าเช่าบา้นของผูฟ้้องคดต่ีอไป หนงัสอืดงักล่าวจงึยงัไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสทิธหิรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคด ีจงึไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๓๒/๒๕๕๕) 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๓๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 มตทิี่ประชุมคณะอนุกรรมการขา้ราชการต ารวจบรหิารงานบุคคล 
(อ.ก.ตร. บรหิารงานบุคคล) ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๐ และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๑ เป็นการเห็นชอบให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรบัสมคัร
บุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรสีอบแข่งขนัเข้ารบัราชการต ารวจตามที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเสนอ มติทัง้สองดังกล่าวยังมิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  
ในอนัทีจ่ะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่
ของผู้ฟ้องคดี เพราะยังไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง หากแต่เป็นกระบวนการหรือขัน้ตอน 
การพจิารณาเพื่อออกค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๐๙/๒๕๕๕) 
 

   (๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง 

     

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

   (๓) การให้ความเหน็หรือค าแนะน า 
 

    หนังสือของนายอ าเภอเมืองขอนแก่นที่แจ้งความเห็นไปยัง
ผูอ้ านวยการศูนยเ์ดนิส ารวจออกโฉนดที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น – ชยัภูม ิโดยมใีจความว่า อ าเภอ
เมืองขอนแก่นได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตลอดจนการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบ  
การพจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่า ที่ดนิโคกหนองหวัช้างเป็นที่สาธารณประโยชน์แม้จะยงัไม่ม ี
การออกหนังสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวง แต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกไ็ม่มสีทิธเิขา้ไปยดึถอืครอบครอง 
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืมกีรรมสทิธิเ์ดด็ขาดในทีด่นิได ้หากประชาชนผูค้รอบครองในปจัจุบนั
ประสงค์จะขอออกเอกสารสทิธใิห้ด าเนินการฟ้องพสิูจน์สทิธคิรอบครองต่อศาล และหากศาล 
มคี าพิพากษาอย่างใดก็ให้ถือเป็นที่สุด หนังสอืฉบบัดงักล่าวมลีกัษณะเป็นเพียงการกระท า 
ในความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรฐัด้วยกันเอง อันเป็นเรื่องภายในของฝ่ายปกครอง  
หาได้มผีลทางกฎหมายออกไปสู่ภายนอกกระทบกระเทอืนต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่ 
ของผูย้ ืน่ค าขอออกโฉนดทีด่นิ หรอืก่อความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะก่อความเดอืดรอ้น 
หรือเสียหายแก่ผู้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวแต่อย่างใดไม่   
จงึมไิด้มลีกัษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิีปฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๐๗/๒๕๕๕) 

 

   (๔) แนวปฏิบติัของหน่วยงานทางปกครอง 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 



 
 
 

๓๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ     

 

  ๓) การรบัจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดิน 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๔) การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัคดัค้านการรงัวดัท่ีดินของเอกชน 

    

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

  ๕) ข้อตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังานของหน่วยงานของรฐั 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๖) การใช้สิทธิตามสญัญา 

 

 หนังสือของกรมก าลังพลทหารอากาศที่แจ้งผู้ ฟ้องคดีให้ชดใช้
ทุนการศกึษาตามสญัญาเขา้เป็นนักเรยีนจ่าอากาศ เป็นการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาเพื่อให้ 
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา หนังสือแจ้งดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธ ิ
หรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคด ีจงึไมใ่ช่ค าสัง่ทางปกครองและไม่มผีลบงัคบัใหผู้ฟ้้องคดตี้องปฏบิตัติาม 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๕/๒๕๕๔) 

 

  ๗) กรณีอ่ืนๆ 
 

   ค าสัง่แจ้งเตือนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 
 

   ค าสัง่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล 
เวยีงเชยีงแสนชดใช้ค่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัมใิช่เกดิจากการปฏบิตัหิน้าที่ ซึ่งต้อง
บงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์ามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ 
ทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเพยีงการบอกกล่าวทวงถามใหผู้ฟ้้องคดรีบัผดิชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน มิได้เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง 
นิติสมัพนัธ์ อันมผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรอืหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จงึไม่มลีกัษณะ 
เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๑๐/๒๕๕๕) 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๓๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   หนังสือแจ้งเตือนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 

 

 หนังสือของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่แจ้งให้ 
ผู้ฟ้องคดีน าเงนิค่าสินไหมทดแทนตามค าสัง่ของกรมวิชาการมาช าระภายใน ๗ วนั นับแต่ 
วนัที่ได้รบัหนังสือดงักล่าว หากพ้นก าหนดแล้วผู้ฟ้องคดีไม่ช าระ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ ฟ้องคดีโดยการยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีดังกล่าวต่อไป หนังสือฉบับดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นเพียงหนังสือ เตือนให้ผู้ ฟ้องคดีน า เงินไปช าระตามค าสัง่กรมวิชาการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อันเป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิของเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองต่อไปเท่านัน้ หนังสอืฉบบัดงักล่าวหามผีล 
เป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบุคคล ในอนัที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรอื  
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรงไม่ จึงไม่เป็นค าสัง่ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕๐/๒๕๕๔) 
    

   หนังสือแจ้งให้ด าเนินการ 
 

   หนังสือของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่แจ้งให้ประธาน
กรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดชัยภูมิด าเนินการเพิกถอนประกาศคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ เรื่อง ผลการเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัทอง และจดัใหม้กีารเลอืกตัง้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแทนผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงหนังสือสัง่การภายในของ
หน่วยงานทางปกครองที่มไิดม้ผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธข์ึ้นระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้กับผู้ฟ้องคดี หรอืมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
โดยตรง อนัเนื่องมาจากการใช้อ านาจตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
จงึมใิช่ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๖/๒๕๕๔)    
   หนงัสอืแจง้เตอืนการขยายเวลาการต่ออายสุญัญาเช่า เพื่อมใิหคู้่สญัญา
อีกฝ่ายเสียประโยชน์ในการต่อสญัญาเช่าต่อไป เป็นการใช้สิทธติามสญัญาเช่าตามข้อ ๑๗ 
ประกอบกบัขอ้ ๒๓ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรพัย์สนิ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ มไิดเ้ป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมายทีม่ผีลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นค าสัง่ทางปกครองตาม 



 
 
 

๓๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
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มาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๑๐๖/๒๕๕๕) 
   หนังสอืองค์การบรหิารส่วนต าบลคลองควายที่แจง้ใหผู้้ฟ้องคดทีัง้สอง
ระงบัการก่อสรา้งและรือ้ถอนอาคารทีก่่อสรา้งโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาต เป็นเพยีงหนังสอืแจง้เตอืน
ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สองปฏบิตัิตามเท่านัน้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดทีัง้สองฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามก็อาจ 
ถูกด าเนินการตามกฎหมายต่อไป หนังสอืดงักล่าวจงึมไิด้มผีลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพ  
ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทัง้สอง จึงมิใช่ค าสัง่ทางปกครองตามความในมาตรา ๕  
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๑๑๙/๒๕๕๕) 
 

   หนังสือทวงถาม 
 

 หนังสือของเทศบาลต าบลบ้านเชียงที่ยนืยนัตามความเห็น เดิมที่ให ้
ผู้ฟ้องคดีน าเงนิมาส่งคืนคลงัเทศบาลภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอื และแจ้งให ้
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหน้ีที่ได้เคยท าไว้กับเทศบาล โดยมีข้อความระบุว่า 
หากผูฟ้้องคดมีปีญัหาขอ้ขดัขอ้งประการใด ใหแ้จง้ใหเ้ทศบาลต าบลบา้นเชยีงทราบภายในเวลา
ที่ก าหนด และหากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดียงัคงเพิกเฉย เทศบาลจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป เป็นเพยีงการกล่าวทวงถามใหผู้ฟ้้องคดนี าเงนิส่งคนืคลงัเท่านัน้ 
ไมใ่ช่การใชอ้ านาจตามกฎหมายทีม่ผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างเทศบาลและผูฟ้้องคด ี
จงึไมเ่ป็นค าสัง่ทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘/๒๕๕๕) 
 

๑.๓ การใช้อ านาจกระท าการอ่ืนใด  

 

 กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ท าการทุบพื้นผวิของทางเท้าบางส่วน  
ตดัและขดุยา้ยต้นไมท้ีอ่ยู่บนทางเทา้และอยู่ใกลแ้นววางท่อระบายน ้าออกไป เพื่อท าการวางท่อ
ระบายน ้าในพืน้ทีบ่างส่วนของตนโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ 
เทศบาลนครอุบลราชธานีหยดุด าเนินการดงักล่าว เมื่อเทศบาลนครอุบลราชธานีมหีน้าทีจ่ดัใหม้ี
และบ ารุงรกัษาทางเท้าตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๕๓ (๑) 
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์ การกระท าดังกล่าวของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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จึงเป็นการกระท าที่เป็นการใช้อ านาจทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๓/๒๕๕๔)  
 กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุมีโครงการก่อสร้างถนน 
หมู่ที่ ๑ ต าบลนาพรุ โดยก่อนด าเนินการก่อสร้างได้ขอให้ราษฎรในพื้นที่อุทิศที่ดินให้เพื่อ
ก่อสร้างถนนดงักล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้อุทิศที่ดินจ านวนสามแปลงให้แก่นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลนาพรุ แต่มิได้อุทิศที่ดินจ านวนหนึ่งแปลงให้เนื่ องจากมีถนนเข้าถึงที่ดินของ  
ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุได้ท าการถมดินเพื่อก่อสร้างถนน 
ในโฉนดที่ดินแปลงดงักล่าวจนแล้วเสร็จโดยที่ผู้ฟ้องคดีมไิด้ยนิยอมหรอืมหีนังสืออุทิศที่ดิน 
ในการก่อสร้าง  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอรงัวัดรวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิม 
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผลการรงัวัดปรากฏว่านายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลนาพรุและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ นาพรุ ได้คดัค้านการรงัวดั โดยอ้างว่าการรงัวดัรุกล ้า
ทางสาธารณประโยชน์ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้อุทศิที่ดินให้ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกบัการรงัวดัทีด่นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคดไีด้ ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาพรุและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ นาพรุ งดเว้นการยนืยนัหรอื 
เพกิถอนการคดัคา้นการรงัวดัอนัเป็นการขดัขวางการรงัวดัรวมโฉนดทีด่นิและแบ่งแยกในนาม
เดิมของผู้ฟ้องคด ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรฐั
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙๑/๒๕๕๕) 

 

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือการปฏิบติัหน้าท่ี
ล่าช้าเกินสมควร 

 

 ๑.๔.๑ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการละเลย 
ต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติัหรือปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวล่าช้าเกินสมควร 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 

 กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติไม่ด าเนินคดีกับ 
บริษัท ฮ. แทนผู้ฟ้องคดี และให้ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยุต ิ
การพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนของผูฟ้้องคด ีเน่ืองจากเหน็ว่าเรือ่งทีผู่ฟ้้องคดรีอ้งเรยีนไม่เขา้เงื่อนไข
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้บรโิภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ดว้ยกบัมตดิงักล่าว 
ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคด าเนินคดกีับบรษิัท ฮ. 
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แทนผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัละเลย
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๕๖/๒๕๕๕) 
   

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง 
 

 กรณีฟ้องว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา 
เรื่องรอ้งเรยีนของผู้ฟ้องคดทีี่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและกรมการขนส่งทางบกจดัท า
ตารางการเดนิรถและก าหนดการเดนิรถใหแ้น่นอน ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้องคก์าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและกรมการขนส่งทางบกจดัท าตารางการเดินรถโดยแยกจ านวนรถ 
สายที ่ต.๗๘ เป็นสองช่วงใหช้ดัเจนเช่นเดยีวกบัมตคิณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
ที่มมีาแต่เดมิ เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัละเลย 
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๓๓/๒๕๕๔)  
 กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลาง 
ปล่อยปละละเลยให้กลุ่มรถโดยสารประจ าทางซึ่งเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  
ในเส้นทางหมวด ๔ สายที ่๑๔๖๙ อนิทปจั - ซอยทววีฒันา เดนิรถทบัซ้อนเส้นทางทีผู่้ฟ้องคดี
ไดร้บัใบอนุญาต ทัง้ทีก่ลุ่มรถโดยสารประจ าทางดงักล่าวไม่มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะเดนิรถไดอ้กี 
เนื่องจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางดว้ยรถทีใ่ช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง
ดงักล่าวขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้หมดอายุลงแล้ว และไม่ด าเนินการประกาศรับ 
ค าขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทัว่ไปตามกฎหมาย  อีกทัง้ อธิบดีกรมการขนส่ง 
ทางบกมไิด้เพกิถอนการจดทะเบยีนและเสยีภาษีกลุ่มรถโดยสารประจ าทางดงักล่าวและยงัคง
ปล่อยให้เดนิรถรบัส่งผูโ้ดยสารต่อไป ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหอ้ธบิดกีรมการขนส่ง
ทางบกน าเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเพื่อพิจารณาและอนุมัติว่า 
ใบอนุญาตที่ออกให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสิ้นผลใช้บังคับแล้ว ให้ออกประกาศ 
รบัค าขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทัว่ไป และใหเ้พกิถอนการจดทะเบยีนและเสยีภาษี
รถยนตข์องกลุ่มรถโดยสารประจ าทางทุกคนัซึง่เป็นรถทีเ่ข้าร่วมเดนิรถกบัองคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพที่เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตดงักล่าว เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจา้หน้าที่ของรฐัละเลย  
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๔๑/๒๕๕๕) 
    



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๓๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน 
 

 กรณฟ้ีองว่า ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูค้รอบครองท าประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ
ไดม้หีนงัสอืขอเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิดงักล่าวต่อส านักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
และส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม แต่หน่วยงานดงักล่าวไม่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเดอืดรอ้นเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้หน่วยงานทัง้สองรบัค าขอเข้าท าประโยชน์ในที่ดนิของผู้ฟ้องคดีแล้วด าเนินการ
ตรวจสอบและพสิจูน์การถอืครองท ากนิในทีด่นิแปลงพพิาทของผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏบิตัิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙/๒๕๕๔) 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ซื้อที่ดนิตามหลกัฐานใบรบัแจง้ความประสงค ์
จะได้สทิธใินที่ดนิ (ส.ค. ๒) มาจากบุคคลอื่น และมอบอ านาจให้เจ้าของที่ดนิเดมิไปยื่นค าขอ 
ออกหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เป็นการเฉพาะรายต่อนายอ าเภอคุระบุร ี 
โดยให้น าค าขอรงัวดัออก น.ส. ๓ ก. ที่เจา้ของที่เดมิเคยยื่นไว้กลบัมาพจิารณาใหม่ แต่นายอ าเภอ 
คุระบุรีปฏิเสธไม่ด าเนินการให้เนื่ องจากเห็นว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ขายที่ดินและส่งมอบ 
การครอบครองทีด่นิไปแลว้ จงึไมใ่ช่ผูม้สีทิธทิีจ่ะยืน่ค าขอออกเอกสารสทิธต่ิอพนักงานเจา้หน้าที ่
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหน้ายอ าเภอคุระบุรอีอก น.ส. ๓ ก. ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามสทิธทิีม่ ี
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจา้หน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๑๕๖/๒๕๕๔) 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าขอรงัวดัแบ่งแยกโฉนดที่ดนิในนามเดมิ 
โดยช่างรงัวัดออกไปท าการรงัวัดและเจ้าพนักงานที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม แต่จากการตรวจสอบ  
ผลการรงัวดัปรากฏว่าทีด่นิดา้นทศิตะวนัตกซึง่เดมิตดิทางสาธารณประโยชน์ ผลการรงัวดัไม่ตดิ 
ทางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้องจงึขอให้ตรวจสอบ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดิน 
สัง่การให้ส่งฝ่ายรงัวดัท าการตรวจสอบ  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่อีกครัง้  
แต่ผู้ฟ้องคดีไม่รบัรองรูปแผนที่และเนื้อที่ เจ้าพนักงานที่ดินจงึได้สัง่การในบนัทึกถ้อยค าว่า 
ให้แจง้อ าเภอและองค์การบรหิารส่วนต าบลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทางสาธารณประโยชน์
ต่อไป  หลงัจากนัน้ ผู้ฟ้องคดไีด้ไปตดิต่อสอบถามผลการด าเนินการดงักล่าว แต่ได้รบัการปฏเิสธ 
ทีจ่ะด าเนินการให้และไม่ไดช้ี้แจงเหตุขดัขอ้งใดๆ ให้ผูฟ้้องคดทีราบ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 



 
 
 

๔๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เจ้าพนักงานที่ดินและนายช่างรงัวัดท าการรงัวัดแบ่งแยกที่ดิน  
ในนามเดมิตามค าขอของผูฟ้้องคด ีโดยใหร้ปูแผนทีท่ีไ่ด้จากการรงัวดัมอีาณาเขตดา้นทศิเหนือ
และทศิตะวนัตกจดทางสาธารณประโยชน์เช่นเดมิตามโฉนดที่ดนิของผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้า 
เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ  (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๒๑/๒๕๕๔) 

 กรณีฟ้องว่า กรมที่ดินและศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครอง 
และท าประโยชน์ทีด่นิตามหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ขอใหศ้าลมคี าพพิากษา 
หรือค าสัง่ให้กรมที่ดินและศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจงัหวัดอุบลราชธานี  
ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว
ล่าชา้เกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๔๙/๒๕๕๔) 
 กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและ 
ธนารกัษ์พื้นที่หนองคายละเลยต่อหน้าที่หรอืปฏิบตัิหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณา 
ค าขออนุญาตเช่าที่ดินราชพัสดุของผู้ฟ้องคดีทัง้สาม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทัง้สามได้ร ับ 
ความเดอืดรอ้นเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ธนารกัษ์พืน้ที่หนองคายพจิารณา
อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สามเช่าที่ดนิราชพสัดุดงักล่าว เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิหรอื
ปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๐/๒๕๕๕) 

 กรณีฟ้องว่า ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงรายไม่ด าเนินการในการออกค าสัง่
จ าหน่าย ส.ค. ๑ เลขที ่๓ และเลขที ่๑๓ ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายออกจากทะเบยีนการครอบครอง
ทีด่นิ และเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย สาขาแม่จนั ไม่ได้ด าเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จงัหวดัเชยีงรายเพื่อใหจ้ าหน่าย ส.ค. ๑ ดงักล่าว ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้จา้หน้าที่
ของรฐัทัง้สองด าเนินการจ าหน่าย ส.ค. ๑ แปลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากทะเบียน 
การครอบครองที่ดิน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๒/๒๕๕๕) 

 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๔๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินตามค าพิพากษา 
ตามยอมของศาลแขวงสุรนิทรต่์อเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัสุรนิทร ์สาขาปราสาท โดยเป็นการ 
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายที่ต้องด าเนินการยื่นค าขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ตามข้อ ๑๖  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่เจา้พนักงานที่ดนิกลบัอ้างว่าค าพพิากษาตามยอมมรีายละเอยีด
น้อยไป ไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคดไีด้ ผู้ฟ้องคดไีด้ไปตดิต่อขอออกโฉนดที่ดนิ
ดงักล่าวอีกหลายครัง้ แต่ได้รบัการปฏิเสธด้วยวาจาทุกครัง้  โดยไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งให ้
ผู้ฟ้องคดยีื่นค าขอเป็นหนังสอืต่อเจา้พนักงานที่ดนิและไม่ได้จดัให้มแีบบค ารอ้งไว้ให้ผู้ฟ้องคดี
เขยีนส าหรบัใช้ในการยื่นค าขอออกโฉนดที่ดนิ ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่ได้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดนิ 
เป็นหนังสือ ขอให้ศาลปกครองมคี าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เจ้าพนักงานที่ดินจงัหวดัสุรนิทร ์ 
สาขาปราสาท ออกโฉนดที่ดนิตามค าพพิากษาตามยอมของศาลแขวงสุรนิทร์ให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ 
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม  
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๑๓๙/๒๕๕๕) 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดนิตามหลกัฐานแบบแจง้
การครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) แต่เจ้าของที่ดนิขา้งเคยีงคดัค้านการรงัวดั พนักงานเจ้าหน้าที่
จดัท าแผนที่แสดงแนวเขตที่คู่กรณีน ารงัวดัและโต้แย้งคดัค้านไว้ตามรูปแผนที่กระดาษบาง  
(ร.ว. ๙) พร้อมกับท าการสอบสวนเปรยีบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
แล้วมคี าสัง่ให้ออกโฉนดที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคด ีโดยแจง้ให้คู่กรณีฝ่ายที่ไม่พอใจยื่นฟ้องเป็นคด ี
ต่อศาลภายในก าหนด ๖๐ วนั นับแต่วนัที่ทราบค าสัง่ ซึ่งเมื่อครบก าหนดก็ไม่มคีู่กรณีฝ่ายใด 
น าข้อพพิาทดงักล่าวยื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดจีงึมคี าขอรงัวดัปกัหลกัหมายเขตที่ดนิดงักล่าว 
อกีครัง้ แต่เจา้ของที่ดนิขา้งเคยีงก็ได้คดัค้านการรงัวดัอกีครัง้ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัการออก
โฉนดที่ดนิตามค าสัง่ในการสอบสวนเปรยีบเทยีบจากเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดันครศรธีรรมราช 
สาขาชะอวด ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดันครศรธีรรมราช 
สาขาชะอวดออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัลิ่าชา้เกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๔/๒๕๕๕) 

 
 



 
 
 

๔๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จดัการมรดกของผู้ถือกรรมสิทธิร์วม 
ในโฉนดทีด่นิสองแปลง ไดม้หีนงัสอืรอ้งขอใหเ้จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดันครปฐม สาขาสามพราน 
ด าเนินการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินทัง้สองแปลง 
ให้แก่ทายาท แต่ส านักงานที่ดินจงัหวดันครปฐม สาขาสามพราน แจ้งว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้จดทะเบยีนประเภทผู้จดัการมรดกเฉพาะส่วนของเจา้มรดกในโฉนดทีด่นิดงักล่าวตามค าขอ
ของผู้ฟ้องคดไีปแล้ว หากผู้ฟ้องคดปีระสงค์จะโอนที่ดนิมรดกให้แก่ทายาท ก็ให้น าโฉนดที่ดนิ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยทายาทที่จะรบัมรดกไปยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้ าหน้าที ่ 
หากผู้ใดไม่สามารถไปได้ก็ให้มอบอ านาจบุคคลอื่นไปด าเนินการแทนผู้ฟ้องคดจีงึได้ไปตดิต่อ 
ขอโอนทีด่นิมรดกดงักล่าว แต่ไดร้บัการปฏเิสธดว้ยวาจาจากเจา้หน้าที่ โดยอ้างว่าไม่มหีลกัฐาน 
การอนุญาตปลูกสร้างอาคารบนโฉนดที่ดินทัง้สองแปลงเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาคารนั ้น  
เป็นกรรมสิทธิข์องเจ้ามรดก ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้
ส านักงานทีด่นิจงัหวดันครปฐม สาขาสามพราน จดทะเบยีนโอนมรดกที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง
ตามโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ทายาทผู้ขอรบัมรดก หากไม่ด าเนินการให้ถือเอาค าพิพากษา 
เป็นค าสัง่ใหส้ านกังานทีด่นิจงัหวดันครปฐม สาขาสามพราน จดทะเบยีนโอนทีด่นิมรดกดงักล่าว
ต่อไป เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควรตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๑๙๐/๒๕๕๕) 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ครอบครองที่ดนิในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เสื่อมโทรมต่อเนื่องมาจากมารดาโดยไม่มเีอกสารสทิธ ิ ต่อมา มกีารประกาศพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตพื้นที่ดงักล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจงึยื่นค าขอต่อปฏิรูปที่ดินจงัหวดั
อุบลราชธานีใหด้ าเนินการสอบสวนสทิธใินที่ดนิดงักล่าวเพื่อด าเนินการออกหนังสอือนุญาตให้
เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคด ีแต่จนล่วงพ้นระยะเวลา ๙๐ วนั ปฏริูปที่ดนิ
จงัหวัดอุบลราชธานีก็ยงัมิได้ด าเนินการตามค าขอของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีค าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ใหป้ฏริูปที่ดนิจงัหวดัอุบลราชธานีและคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัอุบลราชธานี
สอบสวนสทิธใินทีด่นิพพิาทตามขัน้ตอนของกฎหมายใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๒๔/๒๕๕๕) 

 
   



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๔๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทตามพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    

 กรณีฟ้องว่า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ กรณีนาง น. เจา้หน้าทีบ่รหิารงานการเงนิ
และบญัช ี๖ หวัหน้าฝา่ยการเงนิและพสัดุ โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัตาก อาศัยโอกาสในการปฏิบตัิหน้าที่ทุจรติยกัยอกเงนิของโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช อย่างชกัช้าไม่เป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ไม่ควบคุมดูแลให้มกีารสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งให้ครบถ้วน
และแล้วเสรจ็โดยเรว็ ตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของระเบียบดงักล่าวและมาตรา ๒๙  
แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขอาจด าเนินคดกีับนาง น. เพื่อเรยีกร้องให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนไม่ทนัภายใน
ก าหนดอายุความ ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการดงันี้ ใหใ้ชอ้ านาจตามกฎหมายทีม่ทีุกประการเพื่อเรยีกทรพัยค์นืจากผูย้ ักยอกทรพัย์
ให้ครบถ้วน ให้ออกค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ทางปกครองตามค าฟ้องทัง้หมดที่มีที่มาไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ให้ค านวณความรบัผดิชอบที่เกิดจากการกระท าที่ล่าช้าเกินสมควรแล้วช าระ  
ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชหากไม่อาจบงัคบัช าระหนี้  
จากผู้ยกัยอกทรพัย์ได้ และให้ค านวณความเสียหายขึ้นใหม่โดยหกัส่วนความผิดของระบบ 
การด าเนินงานส่วนรวมไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๕๐ แลว้ออกค าสัง่ใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งรบัผดิชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  อย่างไรก็ด ีแมค้ าขอให้ศาล  
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่บางประการขา้งต้น จะมลีกัษณะเป็นค าขอให้ศาลพพิากษาหรอืมคี าสัง่
ให้ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขชดใชเ้งนิเป็นค่าสนิไหมทดแทน แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดมีไิด ้
มคี าขอใหศ้าลพพิากษาหรอืมคี าสัง่ให้ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
แก่ผู้ฟ้องคด ีแต่ขอให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช
เท่านัน้ กรณีจงึมใิช่คดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิหรอืความรบัผดิอย่างอื่นของหน่วยงาน
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสัง่  
ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น หรอืจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ 
ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิหรอืปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวล่าช้า 



 
 
 

๔๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เกินสมควร ซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙๔/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัการศึกษา 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูได้มหีนังสือถึงผู้อ านวยการ
โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยัตรงั ขอไปช่วยราชการในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งใดก็ได้ 
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมอืงตรงั และได้มหีนังสอืตดิตามสอบถามถงึความคบืหน้าในการพจิารณา 
ไปยงัหน่วยงานและเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งจ านวนหลายฉบบั แต่ยงัไม่ได้รบัแจง้ผลการพจิารณา  
แต่อย่างใด ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามคี าสัง่แต่งตัง้ผู้ฟ้องคดไีปปฏบิตัิราชการ ณ โรงเรยีนประถมศึกษาแห่งใดก็ได ้
ในสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรงั เขต ๑ และให้เจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบั
การบรหิารงานบุคคลปฏบิตัิหน้าที่ภายใน ๓๐ วนันับแต่วนัที่มคี าพิพากษาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดี
เดนิทางไปปฏบิตัิราชการ ณ โรงเรยีนประถมศึกษาดงักล่าวโดยเรว็ และมคี าสัง่ให้ถือปฏบิตัิ 
ตามสทิธขิองผู้ฟ้องคดทีีจ่ะขอยา้ยตวัเองไปช่วยราชการทีโ่รงเรยีนประถมศกึษาใดกไ็ดใ้นสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรงั เขต ๑ ตามความประสงคข์องผูฟ้้องคด ีเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา  
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๙๕/๒๕๕๕) 
    

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัข้อมลูข่าวสารของราชการ 
 

 กรณีฟ้องว่า ที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการขดัขวาง 
การใชส้ทิธติามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของผูฟ้้องคด ีขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย
แจง้ขอ้มลูขา่วสารทีผู่ฟ้้องคดรีอ้งขอโดยเรว็ เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครอง
หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิหรอืปฏบิตัิหน้าที่
ดงักล่าวล่าชา้เกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๘๓/๒๕๕๕) 
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   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจงัหวัดมไิด้ด าเนินการใดๆ ตามที่ผู้ฟ้องคด ี
ซึง่เป็นสมาชกิสภาเทศบาลและราษฎรทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาล ได้มหีนังสอืรอ้งเรยีนว่า
นายกเทศมนตรีมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิต์ าแหน่ง 
หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
ใช้ดุลพินิจสัง่ให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๑๑๙/๒๕๕๔ และท่ี ๒๙๖/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 กรณีฟ้องว่า นายอ าเภอในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจงัหวัด 
ไม่รายงานการสอบสวนให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทราบ เพื่อเสนอความเหน็ไปยงัรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยสัง่ให้ประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มี
พฤตกิารณ์ฝา่ฝืนต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืมคีวามประพฤต ิในทางทีจ่ะน ามาซึง่ความเสื่อมเสยี
แก่ศกัดิต์ าแหน่งหรอืแก่เทศบาล เน่ืองจากถูกฟ้องในคดอีาญาและศาลได้มคี าพพิากษาแล้ว 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนพฤติกรรมของประธาน 
สภาเทศบาลตามอ านาจหน้าที ่และรายงานผลการสอบสวนต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าทีต่ามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๕๖/๒๕๕๔ และท่ี ๑๒๖/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกนั) 
 กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอ าเภอ
พระนครศรอียธุยาซึง่มอี านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่สัง่การให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีที่นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลคลองสระบวักบัพวกรว่มกนัทุจรติเบกิค่าอาหารจดัเลีย้งประชาชนทีม่าร่วมงาน
วิง่เทดิพระเกยีรติ ๑๑๖ วนั (วิง่ธง) และเบกิค่าอาหารจดัเลี้ยงแก่ประชาชนกรณีแจกถุงยงัชพี
พระราชทานน ้าท่วมเป็นเทจ็ ซึ่งผลการสอบสวนก็สรุปแลว้ว่าเป็นความผดิ การกระท าดงักล่าว
ของผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยาและนายอ าเภอพระนครศรอียุธยา จงึเป็นการละเลย
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตั ิขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้นายอ าเภอ
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พระนครศรอียุธยาเสนอเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิให้ผู้ว่าราชการจงัหวัด
พระนครศรอียุธยาพจิารณาตามอ านาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
สัง่การตามขอ้ยุตทิี่ได้มกีารร้องเรยีน เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอื
เจา้หน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว
ล่าชา้เกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕) 
   กรณีฟ้องว่า นายกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
เกนิสมควรในการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารประเมนิราคาทีด่นิและอตัราภาษบี ารุงทอ้งที่ให้เหมาะสม
แก่สภาพการณ์ในปจัจุบนั เป็นเหตุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มหีน้าที่จดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ไม่สามารถ
จดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในสภาพการณ์ที่เหมาะสมในปจัจุบนั ท าให้ขาดรายได้ในการพฒันา
ท้องถิน่และท าให้ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้รบับรกิารสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบั
ความเดอืดรอ้นหรอือาจไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
มีรายได้น้อย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้นายกรัฐมนตรีปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การประเมนิราคาที่ดนิและอตัราภาษีบ ารุงทอ้งที่ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนัภายใน
เวลาที่ศาลก าหนด เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั
ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร 
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๗๗/๒๕๕๕) 
 กรณฟ้ีองว่า ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ละผูว้่าราชการจงัหวดั
ประจวบคีรีข ันธ์ไม่ยอมด าเนินการสอบสวนหรือตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งได้ร้องเรยีนเกี่ยวกับการทุจรติโครงการต่างๆ ภายในชุมชนปากคลองบางนางรม เทศบาล 
เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
และผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบการทุจรติ
โครงการต่างๆ ในชุมชน โดยให้แต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกกล่าวหาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ยเพื่อความเป็นธรรม และใหด้ าเนินการตามกฎหมายกบัผูร้่วมทุจรติและฟ้องเรยีกเงนิ
และทรพัย์สินกลับคืนมาเป็นของชุมชน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๓๓๔/๒๕๕๕) 
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    กรณีพิพาทเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลภาครฐั 
    

    กรณีฟ้องว่า อธิการบดีจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลยั สภาจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไม่พจิารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้มหาวิทยาลัยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเร่งรัดการพิจารณา 
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั
ละเลยต่อหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควร  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด
ท่ี ๑๒๕/๒๕๕๔) 
    กรณีฟ้องว่า เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้อ านวยการ 
ส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญและคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและหรือประเมินข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเลื่อนหรือ 
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ทัง้สายบรหิารและสายงานคดแีละวชิาการ มไิดพ้จิารณาหรอืประเมนิ 
ผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีที่เสนอเพื่อขอเลื่อนและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที ่
ศาลรฐัธรรมนูญ ระดบั ๙ ชช. ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา ๒ เดอืน นับจากวนัที่ได้รบัผลงาน 
ทางวชิาการของผู้ฟ้องคด ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิบุคคลเพื่อแต่งตัง้และเลื่อนต าแหน่ง
ข้าราชการส านักงานศาลรฐัธรรมนูญให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
ให้เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้อ านวยการส านักอ านวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนและหรือประเมิน
ขา้ราชการส านักงานศาลรฐัธรรมนูญเพื่อเลื่อนหรอืแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ทัง้สายบรหิาร
และสายงานคดแีละวชิาการด าเนินการประเมนิผลงานทางวชิาการของผู้ฟ้องคด ีและมคี าสัง่
แต่งตัง้ผูฟ้้องคดใีหด้ ารงต าแหน่งเจา้หน้าทีศ่าลรฐัธรรมนูญ ระดบั ๙ ชช. โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัไป
ตัง้แต่วนัทีผู่ฟ้้องคดไีดส้่งผลงานทางวชิาการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาหน่ึงเดอืนนับแต่วนัที่
ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ รวมทัง้ให้มกีารคืนสทิธแิละประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดจีะได้รบั 
จากการเลื่อนระดบัยอ้นหลงัไปนับตัง้แต่วนัที่ผู้ฟ้องคดสี่งผลงาน เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๗/๒๕๕๔)  
 
 



 
 
 

๔๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    กรณีฟ้องว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ด าเนินการแต่งตัง้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นต ารวจชัน้สญัญาบตัรในกรณทีีม่ตี าแหน่งว่าง ทัง้ทีผู่ฟ้้องคดเีป็นผูม้รีายชื่ออยู่ในบญัชสี ารอง
เรียงตามล าดับคะแนนในการสอบเป็นข้าราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตรตามประกา ศ
กองบญัชาการศกึษา เรือ่ง ประกาศล าดบัผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเรยีงตามล าดบัคะแนนในการรบัสมคัร
และคดัเลอืกขา้ราชการต ารวจผูม้วีุฒปิรญิญาโท เขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อแต่งตัง้เป็นขา้ราชการ
ต ารวจชัน้สญัญาบตัร พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติให้หลกัการไว้ท้ายหนังสือ
กองบญัชาการศกึษา ที ่๐๐๓๖.๓๒๕/๖๕ ว่า หากส านักงานต ารวจแห่งชาตมิโีครงการรบับุคคล
มคีุณวุฒิเช่นเดียวกันอีกและมอีัตรารองรบัเพิ่มเติม อาจบรรจุและแต่งตัง้ผู้ที่ได้รบัขึ้นบญัชี 
โดยไม่ต้องประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนัใหม่ แต่กลบัมอบหมายให้ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
ศกึษามปีระกาศรบัสมคัรใหม่ ท าให้ผู้ฟ้องคดเีสยีสทิธไิด้รบัการแต่งตัง้เป็นข้าราชการต ารวจ 
ชัน้สญัญาบตัรและสทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึไดต้ามกฎหมาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการต ารวจ 
ชัน้สญัญาบตัร เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๔๒๖/๒๕๕๔ ท่ี ๔๔๐/๒๕๕๔ ท่ี ๔๘๘ - ๔๙๐/๒๕๕๔ ท่ี ๕๑๐/๒๕๕๔ ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๔  
ท่ี ๗๓๔/๒๕๕๔ ท่ี ๗๓๖/๒๕๕๔ และท่ี ๒๖๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 กรณีฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่น ารายชื่อ 
ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ร ับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นอธิการบดี เพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 
ตามมตขิองสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอุดมศกึษาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ 
ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร  
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจา้หน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๑๓/๒๕๕๔)  
 กรณีฟ้องว่า ผู้บญัชาการต ารวจภูธรภาค ๗ มิได้มีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคด ี
กลบัเข้ารบัราชการตามค าสัง่ของผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัซึ่งมคี าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่
ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเสนอให้ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗ สัง่ให ้
ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารบัราชการโดยให้ประจ าส่วนราชการในต าแหน่งประจ าฝ่ายอ านวยการ 
ต ารวจภูธรจงัหวัด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗ ออกค าสัง่ 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๔๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรยีกผู้ฟ้องคดกีลบัเขา้รบัราชการโดยให้ประจ าส่วนราชการในต าแหน่งประจ าฝ่ายอ านวยการ
ดังกล่าว พร้อมส่งคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้ร ับ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิหรอืปฏบิตัิหน้าที่
ดงักล่าวล่าชา้เกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๑๔/๒๕๕๔) 
 กรณีฟ้องว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการ 
กองทุนสงเคราะหเ์พกิเฉยไม่ด าเนินการพจิารณาการกระท าของผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห ์ 
และไม่เลกิจา้งผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห ์ตามทีผู่้ฟ้องคดซีึ่งเป็นกรรมการกองทุนสวนยาง
สงเคราะห์ได้มีหนังสือร้องขอ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห ์
บริหารงานบกพร่อง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติของ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ บรหิารงานโดยปราศจากความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ ลงนามในสัญญาโดยปราศจากอ านาจ อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายและเป็นการผิดสญัญาจ้าง เป็นเหตุให้กองทุนสงเคราะห์ได้รบัความเสียหาย  
ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิด  
ความถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การที่เจา้หน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ หรอืปฏบิตัิหน้าที่
ดงักล่าวล่าชา้เกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๔๘/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาของ 
นาย ส. ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ยอมด าเนินการทางวนิัยกบันาย ส. ตามมติของคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ขอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัด าเนินการทางวินัยกับนาย ส.  
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่เจา้หน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๒/๒๕๕๔) 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๕๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
 

  กรณีฟ้องว่า ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติพจิารณาเรื่องบ าเหน็จตกทอดกรณีพเิศษเน่ืองจากสามขีองผู้ฟ้องคดเีสยีชวีติ 
ล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการ 
เรือ่งบ าเหน็จบ านาญภายใน ๓๐ วนั เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๑/๒๕๕๔) 
  กรณีฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหนังสือปฏิเสธไม่จ่ายเงิน
สงเคราะห์ตกทอดของนาย ส. ใหแ้ก่ผู้ฟ้องคดซีึง่เป็นทายาทและเป็นผูจ้ดัการมรดกของนาย ส. 
ทัง้ที่ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์ตกทอดดงักล่าว ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอื 
มคี าสัง่ว่าหนังสอืของการรถไฟแห่งประเทศไทยดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และใหก้ารรถไฟ
แห่งประเทศไทยจ่ายเงินสงเคราะห์ตกทอดจ านวน ๓๐ เท่า ให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๘/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
   

   กรณฟ้ีองว่า ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ไม่ด าเนินการสอบสวนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ภายหลงัจากที่ผู้ฟ้องคด ี
ได้มหีนังสอืกล่าวหานาย ส. ขณะด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏบิตัริาชการแทน
ปลดักระทรวงสาธารณสุขกบัพวกว่า ร่วมกนัประพฤตมิชิอบในการตอบชี้แจงขอ้รอ้งเรยีนของ 
ผู้ฟ้องคดีที่ได้ร้องเรียนต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ 
ตรวจรกัษาโรคของนายแพทย ์ส. แพทยป์ระจ าโรงพยาบาลพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี  
ทีว่นิิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดเีป็นโรคระบบทางเดนิหายใจ แต่จ่ายยาเกี่ยวกบัระบบประสาทให ้โดยนาย ส. 
กบัพวกไดม้หีนังสอืตอบขอ้รอ้งเรยีนและวนิิจฉัยโรคว่าผู้ฟ้องคดมีภีาวะทางจติเวช ทัง้ที่นาย ส. 
กับพวกมิได้เป็นแพทย์วิชาชีพเฉพาะทางจิตเวชแต่อย่างใด อันเป็นการประพฤติมิชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบมาตรา ๘๔  
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหป้ระธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตสิอบสวน
พจิารณาตามอ านาจหน้าที ่แต่ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กลับมิได้ด าเนินการใดๆ ทัง้ที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลคืบหน้าแล้ว ขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ปฏบิตัหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด อนัมลีกัษณะเป็นคดีพพิาทเกี่ยวกบัการเจา้หน้าที่ของรฐั
ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๓๓๖/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๔.๒ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการละเลย 
ต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร 

  

  กรณีฟ้องว่า  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้ปฏิเสธ 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจและบ าบัดรักษา รวมทัง้หนังสือรับรองทางการแพทย ์
(ใบรบัรองแพทย์) เพื่อรบัรองสถานะและสุขภาพของผู้ฟ้องคดตีามที่ผู้ฟ้องคดไีด้มกีารรอ้งขอ  
จงึขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้คณะกรรมการสถานบ าบดัโรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น
ราชนครนิทร์ จดัท าหนังสือหรอืบนัทึกทางการแพทย์ (ใบรบัรองแพทย์) เพื่อรบัรองสถานะ 
และสุขภาพของผู้ฟ้องคด ีแต่โดยที่การออกหนังสอืรบัรองทางการแพทย์ (ใบรบัรองแพทย์)  
เป็นเพยีงหน้าที่ของผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยทัว่ไปเท่านัน้ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นหน้าที่ 
ในการด าเนินกิจการทางปกครองหรือหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนดให้แพทย์ 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติแต่อย่างใด  ดังนัน้ การที่แพทย์ผู้เคยรักษาผู้ฟ้องคด ี
ไมด่ าเนินการออกหนงัสอืรบัรองทางการแพทย ์(ใบรบัรองแพทย)์ ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีจงึมใิช่กรณีที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๗๖/๒๕๕๔) 

 

๑.๕ การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 

 ๑.๕.๑ การกระท าละเมิดอนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างถนนสายบ้านพุปลาไหล 
- บ้านหนองจอก ตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทัง้สองแปลงซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยกที่ดินบางส่วน 



 
 
 

๕๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
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ใหก่้อสรา้งถนนดงักล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่มคี่าตอบแทน แต่จากการออกแบบและ
ก่อสร้างท าให้ระดบัพื้นถนนสูงกว่าที่นาของผู้ฟ้องคดมีาก เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน ้า 
ออกจากที่นาได้เป็นผลให้น ้าท่วมที่นาของผู้ฟ้องคด ีต้นข้าวและพชืผลทางการเกษตรได้รบั
ความเสียหาย อีกทัง้การก่อสร้างถนนให้มีระดบัความสูงกว่าที่นาท าให้ที่นาของผู้ฟ้องคด ี
ไม่มถีนนออกสู่สาธารณะได้ ส่งผลให้เสื่อมความสะดวกและเสื่อมราคาลง ขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทด าเนินการปรบัเปลี่ยนระดบัถนน 
สายบา้นพุปลาไหล – บา้นหนองจอก ใหม้รีะดบัเสมอกบัทีน่าของผูฟ้้องคดหีรอืด าเนินการแก้ไข
ให้น ้าฝนสามารถไหลผ่านและระบายจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้โดยสะดวกไม่ให้มนี ้ าท่วมขงั  
และใหร้ว่มกนัหรอืแทนกนัชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัการกระท าละเมดิ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๗๙/๒๕๕๔) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน 
 

   กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่นาย ท.  
ทบัที่ดนิของผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้โฉนดที่ดนิแปลงดงักล่าวถูกเพกิถอน  
ท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทผู้มสีิทธิรบัมรดกของนาย ธ. ซึ่งได้จดทะเบียนรบัจ านองที่ดิน 
แปลงดงักล่าวไวเ้ป็นประกนัการกู้ยมืเงนิของนาย ท. ไดร้บัความเสยีหาย ไม่อาจบงัคบัช าระหนี้
เอากับที่ดินที่จ านองได้ ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหาย  
แก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของเจา้หน้าที่ของรฐัในการปฏบิตัหิน้าที ่
อนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๐๕/๒๕๕๔) 
   กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้ใช้อ านาจตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แ ก่นาย ส. ทับที่ดินของผู้ ฟ้องคดี โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ฟ้องคด ี
มาระวงัแนวเขต เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสียหาย 
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๗๖/๒๕๕๔) 
     



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๓ 
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 กรณีฟ้องว่า ส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมจงัหวดัอุตรดติถ ์
ใช้อ านาจตามกฎหมายในการคดัเลือกเกษตรกรเข้าท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  
โดยด าเนินการคัดเลือกบุคคลอื่นให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง 
ท าประโยชน์ และออกหนังสอือนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก.  ๔-๐๑ ข) 
ให้แก่บุคคลดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหายเน่ืองจากไม่มีที่ดินส าหรับ 
ประกอบอาชพี ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหส้ านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  
จงัหวดัอุตรดิตถ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้ได้รบัอนุญาตในหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดีและมีค าสัง่ห้ามบุคคลดังกล่าว 
พร้อมทัง้บริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินพิพาท เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด  
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๒๓/๒๕๕๔) 
 กรณีฟ้องว่า ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ จัดท าทะเบียน 
แสดงที่ดนินอกเขตทางหลวงซึ่งได้มาจากการจบัจองและปกัป้าย พ.ศ. ๒๕๒๓ (ป่าสงวนฯ)  
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และยงัไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องส านักงานบ ารุงทางนครราชสมีา 
ที่ ๓ น าป้ายที่มีข้อความว่า ที่ดินสงวนกรมทางหลวงเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ตามประกาศ
กระทรวงคมนาคมไปปกัในที่ดินแปลงพิพาท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครอง 
และท าประโยชน์ในที่ดนิแปลงดงักล่าวได้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่  
ให้ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ถอนป้ายออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีและเพิกถอน
ทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวงดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด  
ของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๓๐/๒๕๕๔) 
 กรณฟ้ีองว่า เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดันครราชสมีาไม่ออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่
ผูฟ้้องคดตีามทีไ่ดม้กีารรอ้งขอ เน่ืองจากผูแ้ทนของนายอ าเภอโนนแดงและนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ไม่ยินยอมลงนามรบัรองแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ โดยอ้างว่าที่ดิน  
ทีผู่ฟ้้องคดนี ารงัวดัออกโฉนดที่ดนิด้านทศิใต้เป็นร่องน ้าสาธารณประโยชน์ การกระท าดงักล่าว
ของนายอ าเภอโนนแดงและนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดี
ไดร้บัความเสยีหาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหน้ายอ าเภอโนนแดงและนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ลงชื่อรบัรองแนวเขตที่ดิน และให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 
อนัเกดิจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกี่ยวกบัการรงัวดัออกโฉนดทีด่นิ ค่าสุขภาพจติและกาย 
ที่เสยีไปให้แก่ผู้ฟ้องคด ีเมื่อกรณีตามฟ้องผู้ฟ้องคดมีคีวามประสงค์ขอให้นายอ าเภอโนนแดง 
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และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ งดเว้นการยืนยนัหรือรบัรองอาณาเขต 
ของที่ดนิซึ่งเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ อันเป็นการขดัขวางการขอรังวดัออกโฉนดที่ดิน 
ของผู้ฟ้องคดแีละให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าดงักล่าว กรณีจงึเป็นข้อพิพาท 
อนัเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรอืเนื่องมาจากการด าเนินกิจการ 
ทางปกครอง อนัเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเกดิจากการ 
ใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๓๙/๒๕๕๔) 
 กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเดินส ารวจและ 
ออกหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ แบบ (น.ส ๓ ก.) ในท้องที่อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวัด
ปราจนีบุร ีให้แก่ราษฎรตามประกาศและค าสัง่ของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดนิ แต่ต่อมา 
รองอธบิดกีรมทีด่นิซึง่อธบิดกีรมทีด่นิมอบหมายไดม้คี าสัง่ใหเ้พกิถอน แก้ไขรปูแผนทีแ่ละเนื้อที่
ของที่ดนิในท้องที่ดงักล่าว โดยอ้างว่า น.ส ๓ และ น.ส ๓ ก. ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เน่ืองจากเป็นที่ดนิที่อยู่ในเขตป่าไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตรแีละอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าห้วยไคร้ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
ปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดซีึง่เป็นผูม้สีทิธคิรอบครองทีด่นิตามหนังสอื
รบัรองการท าประโยชน์ที่ถูกเพิกถอนและแก้ไขได้ร ับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาล  
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดนิชดใช้ค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๔/๒๕๕๕) 

 กรณฟ้ีองว่า เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดันนทบุร ีสาขาปากเกรด็ ไดจ้ดทะเบยีน
โอนขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของผูฟ้้องคดใีหแ้ก่บุคคลอื่น โดยผูฟ้้องคดมีไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอม 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนดงักล่าว พร้อมทัง้ให้เจา้พนักงาน
ที่ดินและกรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐอนัเกิดจากการใช้อ านาจ 
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๓/๒๕๕๕) 

 กรณีฟ้องว่า เจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดันครศรธีรรมราชออกหนังสอืรบัรอง
การท าประโยชน์ (น.ส. ๓) ในที่ดนิที่ผู้ฟ้องคดคีรอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดแีล้ว แต่ก็ได้ออก น.ส. ๓ 
ให้กบับุคคลอื่นทบัที่ดนิดงักล่าวด้วย ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหายเน่ืองจากต้องสูญเสยี
ที่ดนิพพิาทไป ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดันครศรธีรรมราช
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ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๖๓/๒๕๕๕) 

 กรณีฟ้องว่า กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื อธบิดกีรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช และหวัหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ใช้อ านาจในการออก 
พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิบรเิวณป่าเขาหลวงให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาตโิดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากมไิดม้กีารแจง้ใหผู้ฟ้้องคดแีละราษฎรทราบก่อนและมกีารก่อสรา้งอาคาร
ที่ท าการอุทยานแห่งชาติ บ้านพกั และโรงจอดรถ ทบัที่ดนิของผู้ฟ้องคดบีางส่วน ขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวรื้อถอน  
สิง่ปลูกสร้าง อาคารส านักงาน บ้านพกั โรงจอดรถ ที่รุกล ้าที่ดนิของผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๒๕/๒๕๕๕)  

 กรณีฟ้องว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงขดัขวางไม่ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าท าการรงัวดัที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเป็นการรงัวดั 
เพื่อออกโฉนดที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  
และหวัหน้าอุทยานแห่งชาตเิขาหลวง อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดเีขา้ท าการแผว้ถางท าแนวเขตที่ดนิ 
ที่พิพาทและอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าพนักงานที่ดินเข้าท าการรงัวดัเพื่อออกโฉนดที่ดิน 
ให้แก่ผู้ฟ้องคดตีามค าขอของผู้ฟ้องคด ีเมื่อกรณีตามฟ้องเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วย 
อุทยานแห่งชาติในการคุ้มครองและดูแลรกัษาอุทยานแห่งชาต ิขดัขวางการยดึถือครอบครอง
ทีด่นิและการรงัวดัเพื่อออกโฉนดทีด่นิของผูฟ้้องคด ีจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิ
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายซึง่อยู่ใน
อ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๒๕/๒๕๕๕)    
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัองคก์รวิชาชีพ 
    

 กรณีฟ้องว่า ทนายความซึ่งได้ร ับใบอนุญาตจากสภาทนายความ 
เป็นผู้รบัมอบอ านาจจากโจทก์ให้ด าเนินคดีแพ่งต่อศาลจงัหวัดกาฬสินธุ์  ได้กระท าการทุจริต 
รบัรองเอกสารอนัเป็นเทจ็ และน าสบืหรอืแสดงพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ เป็นเหตุให้ผูฟ้้องคด ี
ต้องรบัผดิในฐานะผูค้ ้าประกนัหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้  ทัง้ทีผู่ฟ้้องคดมีไิดท้ าสญัญาค ้าประกนั และท าให ้
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ผู้ฟ้องคดตี้องถูกบงัคบัคด ีสภาทนายความซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความจงึต้อง
ร่วมรบัผดิในการกระท าละเมดิของทนายความเสมอืนเป็นผูก้ระท าผดิ ขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้สภาทนายความชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การที่หน่วยงานทางปกครองกระท าละเมิดอนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๕๔๑/๒๕๕๔) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการศึกษา 
 

      กรณีฟ้องว่า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีมกีระบวนการจดัการศึกษา 
และประเมนิผลการศึกษาตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ที่มมีาตรฐานสูงเกินไป เป็นเหตุให้ 
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งหาก 
ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาจนจบหลักสูตรดังกล่าวก็จะสามารถหารายได้จากการประกอบอาชีพ 
เป็นจ านวนมาก ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีชดใช้
ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคดแีละขอให้ด าเนินการแก้ไขหลกัสูตรทัง้หมด เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั 
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๖๒๙/๒๕๕๔) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 กรณีฟ้องว่า สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองโพได้เขา้ท าการ
ไถเกลี่ยที่ดนิและโค่นต้นไมท้ี่ผู้ฟ้องคดปีลูกไว้ในที่ดนิของผู้ฟ้องคด ีซึ่งตัง้อยู่ในต าบลหวัหวาย
เพื่อจะใช้เป็นทางสาธารณะไปเชื่อมกบัทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่ง โดยไม่ได้รบัความยนิยอม 
จากผูฟ้้องคด ีท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเดอืดรอ้นและเสยีหายจากการใชป้ระโยชน์ในการท าไร ่
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้จงัหวดันครสวรรค์ อ าเภอตาคลี และองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหวัหวาย ปรบัปรุงสภาพที่ดนิให้คนืสภาพเดมิและชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกิดจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย ซึง่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๓/๒๕๕๕) 
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   กรณีพิพาทเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
   

 กรณฟ้ีองว่า กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) จ่ายคนืเงนิสมาชกิ
ของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให ้
ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหายโดยได้รบัเงินคืนลดลง ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให ้
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เลขาธกิารกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการและ
คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการช าระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ 
ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที ่
ของรฐัอนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๙๘/๒๕๕๔) 

   

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟ้องว่า การด าเนินการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั
อุดรธานี และประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอุดรธานีที่ออกโดย
ผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รบัการคดัเลอืกเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอุดรธานี  
โดยไม่มชีื่อผูฟ้้องคดนีัน้ เป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผูฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย 
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ประจ าจังหวัดอุดรธานีและผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
ร่วมกันหรอืแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด 
ของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจทางปกครอง  
หรอืค าสัง่อื่นอยู่ในอ านาจพจิารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๔๖/๒๕๕๔) 

 

 ๑.๕.๒ การกระท าละเมิดอนัเกิดจากการออกกฎ 
 

       ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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 ๑.๕.๓ การกระท าละเมิดอนัเกิดจากการออกค าสัง่ 
     

  กรณีพิพาทเก่ียวกบัการพาณิชย ์และการอตุสาหกรรม 
 

  กรณีฟ้องว่า การทีน่ายทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิทักรุงเทพมหานครมคี าสัง่ให ้
เพกิถอนการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิผูเ้ป็นหุน้ส่วน หุน้ส่วนผูจ้ดัการ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้นายทะเบยีนหุ้นส่วน
บรษิทักรงุเทพมหานครชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิ
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๒๐๐/๒๕๕๔) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจงัหวัดภูเก็ตมีค าสัง่เพิกถอนหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่ผู้ฟ้องคดซีื้อมาจากบุคคลอื่น โดยอ้างว่าเป็นเอกสารหนังสอื
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ออกทับที่ดินของบุคคลอื่น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัภูเก็ตเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนค าสัง่ดงักล่าวและขอใหช้ดใชค้่าเสยีหายจากการเสยีโอกาสใชป้ระโยชน์ในทีด่นิพพิาท 
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัออกค าสัง่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ และเป็น 
คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจาก 
ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัติฉบับเดียวกัน (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๙๒/๒๕๕๔) 

 กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่กรมที่ดินออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
(น.ส. ๓ ก.) ให้แก่ราษฎรทบัพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งซื้อที่ดนิแปลงดงักล่าวมาโดยสุจรติและได้ท าการโอนขายที่ดนิให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วได้รบั 
ความเสียหาย จากการที่ต้องช าระเงินค่าที่ดินคืนให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากที่อธิบดีกรมที่ดิน 
ได้มีค าสัง่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท ขอให้ศาลมีค าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ให้กรมที่ดนิรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิ
ของเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๘๒/๒๕๕๔) 
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 กรณี ฟ้องว่ า  กรมที่ดินออกโฉนดที่ดิน ให้แ ก่บริษัท เอกชนทับที่
สาธารณประโยชน์รมิแม่น ้ าปตัตานีที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและท าประโยชน์ต่อเน่ืองมาจาก 
บิดามารดา ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว  
เฉพาะส่วนที่ออกทบัที่ดนิของผู้ฟ้องคด ีให้การท านิติกรรมใดๆ เกี่ยวกบัที่ดนิแปลงดงักล่าว 
เป็นโมฆะและให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิท ากินในที่ดินที่ได้ครอบครองอยู่  หากไม่อาจเพิกถอน 
โฉนดที่ดินได้ก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกค าสัง่และการกระท าละเมิด  
ของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)  
และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินและอาคารชุด 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยผู้อ านวยการเขตยานนาวา 
ใช้อ านาจบนพื้นฐานของการแจ้งข้อทกัท้วงและการวินิจฉัยอุทธรณ์โดยมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคด ี
ระงบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารและห้ามใช้หรอืเข้าไปในส่วนใดๆ  
ของอาคารหรือบริเวณอาคารไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารชุด  
“ปรญิสริ ิคอนโดมเินียม ถนนนราธวิาสราชนครนิทร”์ ของผูฟ้้องคดเีกดิความล่าชา้เป็นอย่างมาก  
ท าใหไ้ม่สามารถส่งมอบอาคารชุดใหแ้ก่ผู้ซือ้อาคารไดต้ามก าหนดเวลา อนัเป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดี
ต้องช าระค่าปรบัเป็นรายวนั ต้องมภีาระช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารเพิม่ขึ้นและท าให้ผูฟ้้องคดี
ต้องไปซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงเพื่อขยายเนื้อที่ที่ดินในการก่อสร้างอาคารชุดในโครงการ
ดงักล่าว เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนพืน้ทีอ่าคารต่อพืน้ทีด่นิตามหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งดงักล่าว ขอใหศ้าล
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงการคลงัร่วมกนัช าระเงนิค่าเสยีหาย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจาก 
ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ  
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๐๘/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบังานทะเบียน 
   

 กรณีฟ้องว่า เจา้หน้าทีข่องกรมการปกครองจ าหน่ายชื่อผูฟ้้องคดอีอกจาก
ทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการรักษาพยาบาล 
ตามโครงการ ๓๐ บาท รกัษาทุกโรค และต้องเสียค่ารกัษาพยาบาลเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท  
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กรมการปกครองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐักระท าละเมดิอนัเกดิจาก
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ค าสัง่ทางปกครองหรือค าสัง่อื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๔๒/๒๕๕๔) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการพสัด ุ
 

 กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมอืงปากช่องและนายกเทศมนตรเีมอืงปากช่อง 
ออกประกาศประมูลรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เนื่ องจากประกาศฉบับดังกล่าวได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ซึ่งเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการประมูล ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้
เทศบาลเมอืงปากช่องส่งคนืพสัดุและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ส่วนราชการเนื่องจากไม่เป็นไปตาม
ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งและขอใหช้ดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท า
ละเมดิหรอืความรบัผดิอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการ 
ออกค าสัง่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๔๗/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัองคก์รวิชาชีพ 
   

 กรณฟ้ีองว่า สภาทนายความมมีตไิมร่บัค าขอจดทะเบยีนและรบัใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความประเภท ๒ ปี ตามค าขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อสภา 
นายกพเิศษแห่งสภาทนายความตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ต่อมา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมได้มคี าวนิิจฉัยสภานายกพเิศษแห่งสภาทนายความ  
ให้กลบัมตขิองคณะกรรมการสภาทนายความที่ไม่อนุมตัิค าขอจดทะเบยีนให้เป็นทนายความ
ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าวินิจฉัยดังกล่าวมีผลเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคด ี 
เป็นเหตุใหไ้ม่ได้รบัใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความตามพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และท าให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพดงักล่าว ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้
กระทรวงยุติธรรมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพพิาทเกี่ยวกับการกระท าละเมดิ 
ของหน่วยงานทางปกครองอนัเนื่องมาจากการออกค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๗/๒๕๕๕) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลภาครฐั 
      

 กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพธิพ์ระยาได้มีค าสัง่ เลื่อนและ 
แต่งตัง้ใหผู้ฟ้้องคดจีากเดมิทีเ่ป็นขา้ราชการพลเรอืนต าแหน่งนายช่างโยธา ๖ ใหด้ ารงต าแหน่ง
นายช่างโยธา ๗ว ต่อมา ไดม้คี าสัง่ยกเลกิค าสัง่ดงักล่าวโดยทา้ยค าสัง่ระบุว่าใหทุ้เลาการบงัคบั 
ตามค าสัง่น้ีไว้จนกว่าจะพ้นเงื่อนเวลาตามกฎหมาย ซึ่งมผีลให้ผู้ฟ้องคดยีงัคงด ารงต าแหน่ง 
นายช่างโยธา ๗ว และได้ร ับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ในต าแหน่งดังกล่าวเรื่อยมา  
แต่หลังจากนัน้ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิพ์ระยาก็ได้มีค าสัง่ยกเลิกค าสัง่ทัง้สองดังกล่าว
เนื่องจากเป็นการเลื่อนระดับที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทัง้ได้มีค าสัง่ให้ปรบัลดเงินเดือนผู้ฟ้องคด ี
จากอตัราเงนิเดอืนในต าแหน่งนายช่างโยธา ๗ว เป็นอตัราเงนิเดอืนในต าแหน่งนายช่างโยธา ๖ว 
นอกจากนี้ ยงัไดม้คี าสัง่ปรบัลดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรบัขา้ราชการหรอืพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของผู้ฟ้องคดีลดลงจากเดิม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัเงินสมทบ  
เงนิชดเชยทีร่ฐัจะตอ้งน าเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ รวมถงึผลประโยชน์อื่นตามสทิธิ
ที่จะได้รบัลดน้อยลง และท าให้ผู้ฟ้องคดถีูกเหยยีดหยามดูหมิน่เกลยีดชงั เสื่อมเสยีเกียรตยิศ  
ไม่สามารถก้าวหน้าในอาชีพราชการได้ ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้คณะรฐัมนตร ี
และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โอนผู้ฟ้องคดีกลับไปด ารงต าแหน่ง 
ข้าราชการพลเรอืนในสงักดัราชการส่วนกลางหรอืส่วนภูมภิาคมที้องที่ปฏบิตัิราชการในเขต
จงัหวดัสุพรรณบุรใีนระดบัต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนไม่น้อยกว่าเดมิ ใหน้ายกเทศมนตรตี าบล
โพธิพ์ระยาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย เพื่อการละเมิดอันเกิดจากค าสัง่ยกเลิก 
การเลื่อนระดับต าแหน่งของผู้ฟ้องคดี ให้ชดใช้เงินเดือนในส่วนที่ถูกปรับลด เงินสมทบ 
และเงินชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ รวมถึงให้ชดใช้ 
เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษคนืแก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิ
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสุดท่ี ๗๗/๒๕๕๕) 

  กรณฟ้ีองว่า นาย ส. ซึง่ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งเป็นนายแพทย ์๘ รกัษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงยาบาลนาดี ออกค าสัง่โรงพยาบาลนาดีให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตัิงาน 
ในต าแหน่งหวัหน้างานผูป้่วยนอก ซึง่เป็นหน่วยงานใต้บงัคบับญัชาของหวัหน้าและรองหวัหน้า
กลุ่มงานการพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดเีคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน อนัเป็นการลดชัน้การปฏบิตัิงาน 
ของผู้ฟ้องคดี อีกทัง้ นางสาว น. ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาดีได้ออก 
ค าสัง่โรงพยาบาลนาดใีหผู้้ฟ้องคดปีฏบิตังิานในต าแหน่งหวัหน้างานผู้ป่วยนอกเช่นเดมิ แต่ให้
ลดทอนหน้าที่ความรบัผดิชอบของผู้ฟ้องคดลีงและยงัได้กลัน่แกล้งผู้ฟ้องคดโีดยการแต่งตัง้
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คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี เพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัการพิจารณาเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนโดยไมเ่ป็นธรรม ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้นาย ส. และนางสาว น. ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรฐักระท าละเมิดอันเกิดจากค าสัง่ทางปกครอง 
หรอืค าสัง่อื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๔๐/๒๕๕๕)  
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ 
 

  กรณีฟ้องว่า อธบิดกีรมชลประทานออกค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจาก
ราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กรมชลประทาน  
อธบิดกีรมชลประทานและนายกรฐัมนตรชีดใช้เงนิบ านาญ รวมทัง้เงนิบ าเหน็จด ารงชพีให้แก่ 
ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที ่
ของรฐัอนัเกิดจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๕๙/๒๕๕๕) 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
 

 กรณีฟ้องว่า ผูบ้ญัชาการต ารวจภาค ๙ ออกค าสัง่ เรื่อง เพกิถอนการอนุมตัิ
เบกิเงนิค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดโีดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนการอนุมตัเิบกิเงนิค่าเช่าบ้านและขอให้คนืเงนิให้แก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบั
การที่เจ้าหน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกค าสัง่และการกระท าละเมดิ
ของเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจากค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๓๒/๒๕๕๕) 

 

 ๑.๕.๔ การกระท าละเมิดอนัเกิดจากการละเลยต่อหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ี
ล่าช้าเกินสมควร  

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัการควบคมุอาคารและการผงัเมือง 
   

 กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมืองจันทบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุร ี
ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ผู้ร้องสอดต่อเติมอาคารเป็นชัน้ ๔ และชัน้ ๕ โดยสร้างเสา  
ค.ส.ล. ชัน้ดาดฟ้าของอาคาร แล้ววางพื้น ค.ส.ล. และมุงหลงัคาชัน้ดาดฟ้า รวมทัง้ต่อเตมิพื้น 
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ชัน้ลอยด้านหน้าอาคารและยงัได้ตดิตัง้กนัสาดโครงเหล็กด้านหน้าอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
เป็นเหตุให้ทรพัย์สนิของผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
เทศบาลเมอืงจนัทบุรแีละนายกเทศมนตรเีมอืงจนัทบุรปีฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมดงักล่าวและให้ระงบัการใช้อาคารดงักล่าวชัว่คราวจนกว่า 
จะมกีารปรบัปรุงให้เป็นไปตามแบบที่มอียู่เดมิ และให้ร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ  
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙๓/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัการสาธารณูปโภค 
 

 กรณีฟ้องว่า การประปาส่วนภูมภิาคซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการด าเนินการ
ให้บริการเกี่ยวกับการจ าหน่ายน ้ าประปาเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่การสาธารณูปโภค  
ได้ระงบัการจ่ายน ้าประปาตามค าขอของผู้ขอใช้น ้าเดิมพร้อมทัง้ถอดมาตรวดัน ้าออกไปและ 
ไม่ด าเนินการตดิตัง้มาตรวดัน ้าใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามทีไ่ด้ยื่นค ารอ้งขอ เป็นเหตุให้ผูฟ้้องคดไีดร้บั
ความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้การประปาส่วนภูมภิาคติดตัง้ 
มาตรวดัน ้าดงักล่าวให้แก่บ้านของผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิอนัเกิด 
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๗๑/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอรงัวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน 
ให้แก่การทางพเิศษแห่งประเทศไทย แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ  
มไิด้ด าเนินการตามค าขอ เมื่อผูฟ้้องคดไีดย้ื่นค าขอรงัวดัสอบเขตโฉนดทีด่นิ เจา้พนักงานทีด่นิ 
กไ็มร่บัค าขอของผูฟ้้องคดไีวพ้จิารณา ท าใหผู้ฟ้้องคดไีมอ่าจก่อสรา้งรัว้ลอ้มรอบแนวเขตทีด่นิได้
และไม่สามารถน าที่ดนิส่วนที่ไม่ถูกเวนคนืไปพฒันาหรอืจ าหน่ายได้ ขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้กรมที่ดินมคี าสัง่หรอืด าเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบตัิหน้าที่โดยรบัค าขอ  
สอบเขตโฉนดที่ดินและรงัวดัเพื่อจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ 
การทางพเิศษแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด และให้กรมที่ดนิชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิหรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าว  
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ล่าช้าเกินสมควร และการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย  
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๐๘/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทตามพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีค าสัง่ให้นาย ส. เจ้าหน้าที่ศุลการักษ์ ชดใช ้
ค่าสนิไหมทดแทน กรณีนาย ส. ปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง เป็นเหตุให้
บรษิัทเอกชนกระท าการทุจรติในการขอรบัเงนิชดเชยค่าภาษีอากร ท าให้ทางราชการได้รบั
ความเสียหาย แต่นาย ส. ไม่ช าระและได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้ห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ตายชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้ห้าไม่ชดใช้ จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้ห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส.  
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของเจา้หน้าทีข่องรฐั
อนัเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๗๘/๒๕๕๔ 
ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๗๓/๒๕๕๔ ท่ี ๑๐๑/๒๕๕๔ ท่ี ๑๐๒/๒๕๕๔ ท่ี ๑๒๗/๒๕๕๔  
และท่ี ๑๒๘/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลภาครฐั 
 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มสายงานป้องกัน 
และปราบปราม (ปป. ๑) ตามบญัชแีนบทา้ยประกาศกองบญัชาการศกึษา เรื่อง ประกาศรายชื่อ 
ผู้สอบแข่งขนัได้และส ารอง ในการรบัสมคัรและสอบแข่งขนับุคคลภายนอกผู้มวีุฒปิรญิญาตร ี
เพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้าราชการต ารวจชัน้ประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติกลับไม่มีค าสัง่บรรจุและแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 
ชัน้ประทวนเฉกเช่นผู้สอบได้รายอื่นๆ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหาย ขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสยีหายพร้อมทัง้ดอกเบี้ยให้แก่  
ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจาก 
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวล่าช้า 
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เกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๔๘/๒๕๕๔) 

   

  กรณีพิพาทเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ 
 

 กรณีฟ้องว่า สถาบันพระปกเกล้ามีค าสัง่แต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าเป็น
พนักงานแต่ไม่ได้คนืเงนิเดือนและสิทธิประโยชน์ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีถูกปลดออกจากการ 
เป็นพนักงานของสถาบนัพระปกเกล้า โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้สถาบนัพระปกเกล้า 
และเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้าชดใช้คืนเงนิเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคด ี
พงึมพีงึได้ตามกฎหมายตัง้แต่วนัที่ผู้ฟ้องคดพี้นจากการเป็นพนักงานของสถาบนัพระปกเกล้า
จนถงึวนัที่กลบัเขา้เป็นพนักงานของสถาบนัพระปกเกลา้ แต่จนถงึปจัจุบนัสถาบนัพระปกเกล้า 
และเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้าก็ยงัมไิด้ชดใช้เงนิเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่  
ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้สถาบันพระปกเกล้าและเลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้าชดใช้เงนิจ านวนดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดพีิพาทเกี่ยวกับ 
การกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๕๙๗/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
  

 กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรตี าบลถนนใหญ่ไม่พจิารณาจ่ายเงนิบ าเหน็จ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นแบบค าขอรบัเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ นายกเทศมนตร ี
ต าบลถนนใหญ่ เทศบาลต าบลถนนใหญ่และอ าเภอเมอืงลพบุรดี าเนินการจ่ายเงนิบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ าให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมดิของเจ้าหน้าที่ของรฐั 
อนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๑๗/๒๕๕๔) 
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 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 

  

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงนิจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโดยได้น าที่ดินมาจ านองประกันหนี้ เง ินกู ้  
แต่เน่ืองจากประสบปญัหาขาดทุนจงึไม่มเีงนิที่จะน าไปช าระหน้ีให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงึยื่นฟ้องคดต่ีอศาล
จงัหวดัสุพรรณบุรแีละศาลได้มคี าพพิากษาตามยอม แต่ผู้ฟ้องคดไีม่ช าระหน้ีตามค าพพิากษา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงึด าเนินการบงัคบัคดโีดยขายทอดตลาดที่ดนิ
ของผู้ฟ้องคด ี ต่อมา คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปญัหาหน้ีสินเกษตรกร  
โดยใหจ้ าหน่ายหน้ีเงนิกูอ้อกจากบญัชเีป็นหนี้สูญใหแ้ก่ลูกหนี้ในโครงการส่งเสรมิการเลีย้งโคนม 
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าจากมติคณะรฐัมนตรดีงักล่าว ผู้ฟ้องคดีควรที่จะได้รบัที่ดินคืนและผู้ฟ้องคด ี
ยังได้ร ับทราบจากพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่า มีการ 
เสนอรายชื่อของผู้ฟ้องคดีต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อได้ร ับการยกเลิกหน้ีตามโครงการนี้ด้วย  
ซึง่ตามปกตหิากสมาชกิของโครงการคนใดทีม่คีดคีวามกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยื่นเรื่อง ในการยกเลิกหนี้
เกษตรกรต่อคณะรฐัมนตร ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะต้องระงบัเรื่องคดคีวาม
ไว้ก่อน แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลบัไม่ระงบัการขายทอดตลาดที่ดนิ
ของผู้ฟ้องคดีซึ่งใช้ค ้าประกันหน้ีเงินกู้กับโครงการดังกล่าว เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ ฟ้องคด ี
ถูกขายทอดตลาดในราคาที่ถูกมากและท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มทีี่ดิน 
ท ากนิ ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคนืที่ดนิ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและให้ชดใช้ค่าเสยีหายจากการขายที่ดินแก่ผู้ฟ้องคด ีเป็นคดพีิพาท
เกีย่วกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการละเลย
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๕๒/๒๕๕๔) 
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 ๑.๕.๕ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา ๙  
วรรคหน่ึง (๓) โดยไม่ได้ระบวุ่าเป็นการกระท าละเมิดจากกรณีใด 

   

   กรณีพิพาทตามพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 กรณฟ้ีองว่า นาย ธ. รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานกฎหมาย
และคด ีส านกัปลดักรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นขา้ราชการในสงักดักรุงเทพมหานครซึง่เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น กระท าการโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อมีหนังสือ เสนอความเห็นให้ 
ปลัดกรุงเทพมหานครสัง่การให้ส านักงานเขตพญาไทแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรบัผดิทางละเมดิผู้ฟ้องคด ีเน่ืองจากผู้ฟ้องคดมีไิด้ด าเนินการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 
อันมีลักษณะเป็นการกระท าละเมิดต่อกรุงเทพมหานคร ทัง้ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจง 
ต่อผู้อ านวยการเขตพญาไทว่าได้มีการประเมนิภาษีโรงเรอืนและที่ดินดงักล่าวถูกต้องแล้ว  
และคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิกม็คีวามเหน็ว่าการปฏบิตัดิงักล่าวถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบยีบที่ก าหนดไว้ครบถ้วน จงึเหน็ควรยุตเิรื่อง และส านักงานเขตพญาไทก็มคีวามเห็น  
สัง่ให้ยุติเรื่องตามความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิ การที่นาย ธ. ยงัคงเสนอ
ความเหน็ต่อปลดักรุงเทพมหานครว่าไม่อาจยุตเิรื่องตามที่คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริง
และส านักงานเขตพญาไทเสนอจนท าให้ผูฟ้้องคดถีูกสอบสวนทางวนิัย ซึง่ปจัจุบนัการสอบสวน
ทางวนิยัยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึเป็นการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ
อย่างรา้ยแรงท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย อนัเป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ี อกีทัง้ 
ยงัเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อหลกัเกณฑ์แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการร้องเรยีนกล่าวโทษ
ขา้ราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรยีนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผดิวนิัย ตามหนังสอื
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร ๑๒๐๖/๑๗๐๘๕ กรุงเทพมหานครซึง่เป็นหน่วยงานของรฐั
จึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่นาย ธ. ได้กระท าไปในการปฏิบัติหน้าที ่
ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ านาจ 
ตามกฎหมายหรือจากกฎ ค าสัง่ทางปกครองหรือค าสัง่อื่น ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๖๕/๒๕๕๔) 
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 กรณีฟ้องว่า กรมชลประทานด าเนินการขุดลอกล าห้วยพะเนียงรุกล ้า 
ทีด่นิของผู้ฟ้องคดซีึ่งอยู่ตดิกบัล าห้วยพะเนียง และน าดนิที่ขุดลอกมาถมในทีด่นิของผู้ฟ้องคด ี
เป็นเหตุให้ทรพัย์สนิของผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให ้
กรมชลประทานชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเป็นการฟ้องเรยีกใหก้รมชลประทานชดใชเ้งนิ
ค่าเสียหายจากการกระท าละเมดิอันเนื่องมาจากการขุดลอกล าพะเนียง อันเป็นคดีพิพาท  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๑๖๑/๒๕๕๕ และท่ี ๑๖๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลภาครฐั 
 

 กรณีฟ้องว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบุรรีมัย ์เขต ๓ มคี าสัง่ก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีจากต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ๖ว/๗ว มาลงในต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา ๘ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และในวันเดียวกันได้มีค าสัง่ย้าย 
และแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดี จากต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ๗ว กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ไปด ารงต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา ๗ว สงักดักลุ่มเดยีวกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นเหตุให้ 
ผู้ฟ้องคดีเสยีสทิธแิละโอกาสในการเจรญิก้าวหน้าในอาชพีราชการ ขอให้ศาลมคี าพพิากษา 
หรอืค าสัง่ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อนัเกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น ซึ่งอยู่ใน
อ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๖๙/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๕.๖ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท า
ละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
 

   กรณฟ้ีองว่า ผูใ้หญ่บา้นพูดจาเยาะเยย้และถากถางผูฟ้้องคดใีนการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน รวมทัง้ข่มขู่ให้ผู้ฟ้องคดเีกดิความกลวั ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุและอ าเภอปกัธงชัยร่วมกันหรือแทนกันชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่การที่ผู้ใหญ่บ้าน 
พูดจาเยาะเย้ยหรือถากถางผู้ฟ้องคดีในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และกระท าการข่มขู ่
ผู้ฟ้องคด ีนัน้ มใิช่การกระท าอนัเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายในการปฏบิตัิหน้าที่ จงึมใิช่  
เป็นการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจ
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ตามกฎหมายที่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๐๓/๒๕๕๔) 
 กรณีฟ้องว่า หัวหน้างานกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
บงัคบัใหผู้ฟ้้องคดลีาออกจากงานเนื่องจากเหน็ว่าประพฤตตินไม่เหมาะสม เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดี
ได้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้กระทรวงยุตธิรรมชดใช้ค่าเสียหาย 
จากการที่หวัหน้างานกองกลาง ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรมได้บงัคบัให้ผู้ฟ้องคดลีาออก 
แม้กระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าการที่หัวหน้างาน
กองกลางฯ ไดบ้งัคบัใหผู้ฟ้้องคดลีาออกจากงาน (ถ้าเป็นความจรงิตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอ้างมา) 
เป็นการกระท าละเมิดอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือเกิดจากการออกค าสัง่  
ทางปกครองหรือค าสัง่อื่ นอย่า งไร กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด 
ของหน่วยงานทางปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๗๕/๒๕๕๔) 
 กรณี ฟ้องว่ า เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตจอมทอง เพิกเฉยไม่ ให ้
ความช่วยเหลอืผู้ฟ้องคดซีึ่งได้ยื่นลงทะเบยีนเป็นผู้ว่างงานตามนโยบายของรฐับาลในขณะนัน้ 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ส านักงานเขตจอมทองชดใช้ค่าเสยีหายจากการกระท า 
ของเจ้าหน้าที่ดงักล่าว เมื่อภาระหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่างงานเป็นหน้าที่เสรมิไม่ใช่หน้าที่หลกั 
ของส านักงานเขตจอมทอง และส านักงานเขตจอมทองเป็นเพยีงหน่วยงานทีก่รุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดฝากให้ช่วยสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั ้น  ดังนั ้น  
กรณีเกี่ยวเนื่องกบัการช่วยเหลอืผูว้่างงานส านักงานเขตจอมทองจงึมใิช่หน่วยงานทางปกครอง 
ที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ และมาตรการที่ให้ผู้ว่างงานไปลงทะเบียนเพื่อขอรับ 
ความช่วยเหลือก็เ ป็นเพียงการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล มิได้ เ ป็นหน้าที่ 
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ส านักงานเขตจอมทองต้องปฏิบตัิ กรณีจงึมใิช่คดีพิพาทเกี่ยวกับ  
การกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๗๕/๒๕๕๔)    
 กรณีที่ฟ้องว่า นายแพทย์ประจ าโรงพยาบาลท าการตรวจรักษาโรค 
และจ่ายยาให้กับผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้นายแพทย์ชดใช้
ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ีเมื่อการตรวจรกัษาและการจ่ายยาของแพทย์เป็นเพยีงการปฏบิตัิ
หน้าที่ปกติทัว่ไปในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มิใช่เป็น 
การกระท าที่เกดิจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสัง่ทางปกครองหรอืค าสัง่อื่น 
หรอืจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิหรอืปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าว 
ล่าช้าเกินสมควร จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง  



 
 
 

๗๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๐๖/๒๕๕๔  
ท่ี ๖๗๘/๒๕๕๔ และท่ี ๓๑๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั)  
 กรณีฟ้องว่า เทศบาลต าบลปากนครได้ถมดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
สถานที่ท าการของเทศบาลรุกล ้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับ 
ความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้ทศบาลต าบลปากนครหยุดการรุกล ้าที่ดนิ
ของผูฟ้้องคด ีและใหเ้ทศบาลต าบลปากนครน าดนิทีถ่มรุกล ้าเขา้ไปในทีด่นิของผูฟ้้องคดอีอกไป 
พร้อมทัง้ด าเนินการให้ที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง 
และการก่อสรา้งสถานที่ท าการของเทศบาลต าบล รวมถงึการถมดนิเพื่อการนัน้เป็นการปฏบิตัิ
หน้าที่ในการบริหารจดัการทัว่ไปในการบริหารราชการภายในของหน่วยงานทางปกครอง  
ไม่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายด าเนินการหรอืออกค าสัง่ต่อบุคคลอื่น หรอืละเลยต่อหน้าทีต่ามที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิกรณตีามฟ้องดงักล่าวจงึมใิช่คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระท าละเมดิ
ของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๕๒/๒๕๕๔)  
 กรณีฟ้องว่า หวัหน้าสถานีอนามยับ้านรางช้างสไีม่ดูแลต้นไมท้ี่อยู่ในบรเิวณ
สถานีอนามยับา้นรางชา้งส ีท าใหเ้มลด็พนัธุต์กลงไปยงัแนวเขตทีด่นิของผูฟ้้องคด ี อกีทัง้ ยงัได้
ตดัต้นไม้กีดขวางการสญัจรของเรอืในคลองสาธารณะ  นอกจากนี้ ยงัสัง่ห้ามมใิห้ผู้ฟ้องคด ี
ใช้ท่าเรอืของสถานีอนามยับ้านรางช้างส ีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเดือดร้อนเสยีหาย 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้หวัหน้าสถานีอนามยับ้านรางช้างสยีา้ยออกจากพื้นที่และ
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเมื่อสถานีอนามยับา้นรางชา้งสถีอืเป็นสถานบรกิารสาธารณสุข
ของรฐัซึง่มหีน้าที่ใหบ้รกิารด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขโดยตรงแก่บุคคล เพื่อการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชวีติตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยที่สถานีอนามยัยงัถือเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญตัวิ่า กระทรวงสาธารณสุขมอี านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพอนามยั การป้องกนั 
ควบคุมและรกัษาโรคภัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนและราชการอื่นตามที่มกีฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่ส ังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเหตุแห่งความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายที่ผู้ฟ้องคดไีด้รบัอนัเน่ืองมาจากการกระท า
หรอืงดเว้นการกระท าของหวัหน้าสถานีอนามยับ้านรางช้างสี มใิช่เกดิจากการใช้อ านาจตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ในฐานะหัวหน้าสถานีอนามยั หากแต่เป็นการกระท าในฐานะส่วนตัว  



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๗๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีจงึไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ 
ของรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายทีอ่ยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๓๑๗/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๖ สญัญาทางปกครอง 

 

 ๑.๖.๑ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสญัญาทางปกครอง 

 

  ๑) กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ 

 

   (๑) สญัญาสมัปทาน 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

   (๒) สญัญาท่ีให้จดัท าบริการสาธารณะ   

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ   
   

   (๓) สญัญาจดัให้มีส่ิงสาธารณูปโภค 
 

    (๓.๑) สัญญาจ้างสร้างส่ิงก่อสร้างเพ่ือการสาธารณูปโภค
โดยตรง 

 

  สัญญาว่าจ้างให้ผู้ร้องทัง้หกซึ่งเป็นเอกชนด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการจดัการน ้าเสียสมุทรปราการสญัญาฝ ัง่ตะวนัออกและตะวนัตก เป็นสญัญา 
ที่คู่ส ัญญาฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จดัท าบริการ
สาธารณะ จงึเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๑๘/๒๕๕๕) 

 

    (๓.๒) สญัญาจ้างก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการจดัท าบริการสาธารณะ   

 

     สญัญาจา้งปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรา้งอาคารตลาดอนิโดจนี
หน้าวดัศรสีุมงัค์ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจ ากัด ม. กับเทศบาลเมอืงมุกดาหาร ซึ่งเป็นราชการ 
ส่วนท้องถิ่น เป็นสญัญาที่มคีู่สญัญาฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและมลีกัษณะเป็น



 
 
 

๗๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สญัญาที่จดัให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ๒๙๙/๒๕๕๕) 

 

    (๓.๓) สญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสาธารณูปโภค 

   

 สัญญาจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่ารื้อถอนอาคารและ 
สิ่งปลูกสร้างในแนวถนนโครงการพุทธมณฑล สาย ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีท ากับกรุงเทพมหานคร  
มีลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเวนคืนที่ดิน  
เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งถนนซึง่เป็นสาธารณูปโภคทีป่ระชาชนเป็นผูใ้ชแ้ละไดร้บัประโยชน์โดยตรง  
อนัมลีกัษณะเป็นการจดัให้มสีิง่สาธารณูปโภค สญัญาจ่ายเงนิค่าทดแทนที่ดนิข้างต้นจงึเป็น
สญัญาทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๑๐/๒๕๕๕) 

  

   (๔) สญัญาให้แสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๒) กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสญัญาทางปกครอง เน่ืองจาก 
มีลกัษณะเป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๔๔ 

 

   (๑) กรณีเป็นสญัญาทางปกครองเน่ืองจากเป็นสญัญาท่ีให้เอกชน 
เข้าด าเนินการหรือเข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 

     

 สญัญากู้ยืมเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
 

 สญัญากู้ยมืเงนิกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร โครงการจดัหา
ปุ๋ ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๔๓ ให้องค์กรเกษตรกรเป็นผู้จ ัดหาเงินยืมและให้
เกษตรกรกู้เงนิเพื่อไปจดัซื้อปุ๋ ยเคม ีระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์ซึง่เป็นหน่วยงานทางปกครอง
กบัสหกรณ์การเกษตรมหาชนอ าเภอเจรญิศิลป์ จ ากัด โดยให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์มอี านาจ
หน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นผูร้บัผดิชอบ
ดแูลการด าเนินการจดัหาปุ๋ ยเคมใีหแ้ก่สมาชกิของสหกรณ์ ซึง่ในการท าสญัญาดงักล่าวนัน้จะให้
สหกรณ์การเกษตรมหาชนฯ กู้ยมืเงนิเพื่อไปด าเนินการตามโครงการอันมลีกัษณะเป็นการ
มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรมหาชนฯ ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรจดัหาสนิเชื่อให้เกษตรกร 
ไปจดัซื้อปุ๋ ยได้ตามความต้องการและมคีวามเหมาะสม เป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๒/๒๕๕๕) 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๗๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 สญัญาจ้างพนักงานให้เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
 

 สญัญาที่เทศบาลต าบลบ่อไทยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองได้จา้งให้
ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านโนนตูม มลีกัษณะเป็นการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดเีข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรฐั 
เพื่อร่วมหรอืด าเนินการจดัท าบรกิารสาธารณะของเทศบาลต าบลบ่อไทยให้บรรลุผล จงึเป็น
สญัญาทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๒/๒๕๕๕ และท่ี ๓๑๓/๒๕๕๕ ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๗๑/๒๕๕๕ และท่ี อ.๒๕๒-๒๕๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

   (๒) กรณีเป็นสญัญาทางปกครองเน่ืองจากเป็นสญัญาซ่ึงมีลกัษณะ
พิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรฐั 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๓) กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสญัญาทางปกครองมากกว่า 
หน่ึงลกัษณะสญัญา 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๔) แนวค าวินิจฉัยกรณีอ่ืนๆ  

 

   ๔.๑) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าข้อพิพาทท่ีเกิดจากข้อตกลงตามประกาศ
ประกวดราคาจ้างถือเป็นข้อพิพาทตามสญัญาทางปกครอง แม้ว่ายงัไม่มีการท าสญัญาจ้าง 

 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

   ๔.๒) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าสญัญาจะเข้าร่วมประมูลงานจ้างด้วย
วิธีการทางอิเลค็ทรอนิกสเ์ป็นสญัญาทางปกครอง 

 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๗๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๔.๓) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าสญัญาท่ีพิพาทเป็นสญัญาทางปกครอง  
แต่ไม่ได้ระบวุ่าเป็นสญัญาทางปกครองประเภทใด 

 

 สญัญาให้สิทธิและดแูลบ ารงุรกัษาศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร 
  

 สญัญาให้สทิธแิละดูแลบ ารุงรกัษาศาลาที่พกัผู้โดยสารรถประจ าทาง
ระหว่างเอกชนกบักรุงเทพมหานคร เป็นสญัญาทางปกครอง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๗-๑๘/๒๕๕๕) 
 

  สญัญาช่วยเหลือผูร้บัทุนในการชดใช้ทุนการศึกษา 
  

  ข้อตกลงที่ผู้ร ับทุนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ได้ตกลงกนัให้ความช่วยเหลอืในการชดใช้ทุนภายหลงัจากที่ผู้รบัทุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรโีอนมาสงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช เป็นสญัญาทีม่หาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตกลงที่จะช่วยเหลือผู้ร ับทุนในการชดใช้
ทุนการศึกษา เพื่อให้ผู้รบัทุนตอบแทนโดยการโอนมาเป็นอาจารย์ในสงักดัของมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏนครศรีธรรมราชอันเป็นการจัดท าบริการสาธารณะทางการศึกษา จึงเป็นสัญญา  
ทางปกครอง (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๒๐/๒๕๕๕) 
 

 ๔.๔) กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว่าสญัญาท่ีพิพาทเป็นการจดัหาหรือจดัให้มี
เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีส าคญัหรือจ าเป็นเพ่ือใช้ในการจดัท าบริการสาธารณะ 
 

   สัญญาให้สิทธิปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา 
ภายในตลาดนัดจตุจกัร เป็นสญัญาที่มคีู่ส ัญญาฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมี
วัตถุประสงค์ในการรักษาความสะอาดเพื่อการอนามัยแก่ประชาชนในสาธารณสถาน  
อันถือเป็นการจัดหาหรือจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ส าคัญหรือจ าเป็นเพื่อใช้ในการ  
จดัท าบรกิารสาธารณะ จงึเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๐๑/๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๗๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๑.๖.๒ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สญัญาทางปกครอง แต่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

  ๑) สญัญาค า้ประกนัของสญัญาทางปกครอง 
 

 เมื่อสญัญากู้ยมืเงนิกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการจดัหา
ปุ๋ ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๔๓ ให้องค์กรเกษตรกรเป็นผู้จ ัดหาเงินยืมและให้
เกษตรกรกู้เงนิเพื่อไปจดัซื้อปุ๋ ยเคม ีระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์ซึง่เป็นหน่วยงานทางปกครอง
กบัสหกรณ์การเกษตรมหาชนอ าเภอเจรญิศิลป์ จ ากัด โดยให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์มอี านาจ
หน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็นผูร้บัผดิชอบ
ดแูลการด าเนินการจดัหาปุ๋ ยเคมใีหแ้ก่สมาชกิของสหกรณ์ ซึง่ในการท าสญัญาดงักล่าวนัน้จะให้
สหกรณ์การเกษตรมหาชนฯ กู้ยมืเงนิเพื่อไปด าเนินการตามโครงการอันมลีกัษณะเป็นการ
มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรมหาชนฯ ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรจดัหาสนิเชื่อให้เกษตรกร 
ไปจดัซื้อปุ๋ ยได้ตามความต้องการและมคีวามเหมาะสม เป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ  ดังนั ้น สัญญาค ้าประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ซึ่งเป็นเอกชนได้ท าไว้เป็นประกันหนี้ในสญัญาดงักล่าว อนัมลีกัษณะ 
เป็นสญัญาอุปกรณ์ของสญัญาประธาน จงึอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
เช่นเดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๒/๒๕๕๕) 
 

  ๒) การรบัสภาพความรบัผิดในหน้ีท่ีเกิดจากสญัญาทางปกครอง 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๓) สญัญารบัดูแลรกัษาทรพัย์จ าน าตามสญัญาจ าน าเพ่ือประกนัหน้ี
เงินกู้ยืม  

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๖.๓ กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สญัญาทางปกครอง 

 

  ศาลปกครองวนิิจฉยัว่าสญัญาดงัต่อไปนี้ ไมใ่ช่สญัญาทางปกครอง ไดแ้ก่ 

 

  ๑) สญัญาจ้างแรงงานพนักงานรฐัวิสาหกิจ 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 



 
 
 

๗๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๒) สญัญากู้ยืม 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๓) สญัญาซ้ือขาย 

 

   กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บค่าน ้ าประปา ค่าบริการ  
และก าหนดขัน้ตอนการช าระหนี้ค่าน ้าประปา เป็นเรื่องข้อตกลงในการช าระหนี้ค่าน ้าประปา 
ตามสญัญาการใช้น ้า อนัเป็นนิติสมัพนัธ์ทางแพ่งระหว่างการประปาส่วนภูมภิาคกบัเอกชน 
ผู้ใช้น ้า ขอ้ตกลงดงักล่าวจงึไม่ใช่สญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๓๕/๒๕๕๔)  
   สญัญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับก านันต าบลกุดลาด อ าเภอ
เมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นนิตสิมัพนัธท์ีท่ าขึน้ระหว่างเอกชนกบัเอกชนดว้ยกนั
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จงึไม่มลีกัษณะเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ทางปกครองสงูสดุท่ี ๒๑๒/๒๕๕๕) 

 

  ๔) สญัญาเช่าหรือให้เช่า 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๕) สญัญาอ่ืนๆ ท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สญัญาทางปกครอง 

    

   สญัญาจา้งเหมาท าความสะอาดพื้นที่อาคาร โรงพยาบาลค่ายสุรนาร ี
ระหว่างผูฟ้้องคดกีบัโรงพยาบาลค่ายสุรนาร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ าความสะอาดพืน้ทีภ่ายใน
อาคารของโรงพยาบาลค่ายสุรนาร ีอนัเป็นการใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกในการใชพ้ืน้ที่
ใชส้อยในอาคารใหแ้ก่บุคลากรผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาลค่ายสุรนารเีองเท่านัน้ มไิดม้ลีกัษณะ
เป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จ ัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค  
หรอืแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสญัญาจา้งท าความสะอาดดงักล่าวจงึเป็นเพยีง
สัญญาจ้างท าของในทางแพ่งทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่สัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด
ท่ี ๓๑๙/๒๕๕๕) 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๗๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

๑.๗ การกระท าอย่างอ่ืนท่ีเป็นความรบัผิดของรฐั 

 

 ๑) กรณีพิพาทเก่ียวกบัการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์
 

   กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มกรณีที่ที่ดินของ 
ผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน โดยมคี าขอให้หน่วยงานที่ด าเนินการเวนคืนจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ีเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความรบัผดิอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่
ของรฐั อนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๔/๒๕๕๔ และท่ี อ.๔๑๐/๒๕๕๔ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
            กรณีฟ้องว่า กรมชลประทานได้ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 
แม่พรกิ (ผาวิง่ชู้) ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ“ป่าอนุรกัษ์แม่พรกิ” โดยมไิด้มกีารจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มสีทิธคิรอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินไม่มเีอกสารสิทธิดงักล่าว  
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้กรมชลประทาน อธบิดกีรมชลประทาน และผู้ว่าราชการ
จงัหวดัล าปางช าระเงนิค่าชดเชยค่าที่ดิน (ค่าขนย้าย) ที่ถูกเวนคืนจากการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๙/๒๕๕๔ ท่ี ๑๓๖/๒๕๕๔ ท่ี ๒๖๓/๒๕๕๔  
และท่ี ๒๖๔-๓๓๔/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 

   กรณี ฟ้องว่ า  กรมชลประทานเวนคืนที่ดินที่ผู้ ฟ้ องคดีมีสิทธิอาศัยอยู ่
เพื่อด าเนินการก่อสรา้งฝายราศไีศล โดยไม่จ่ายเงนิค่าชดเชยที่ดนิส่วนที่เหลอืให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินส่วนที่เหลือ  
เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๙๖/๒๕๕๔) 

 

 ๒) กรณีฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนจากการรอนสิทธิ 
   

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๗๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๓) กรณีหน่วยงานทางปกครองฟ้องเรียกให้ข้าราชการคืนเงินท่ีได้รบัไป 
โดยไม่มีสิทธิ 

 

  กรณีกรมทางหลวง ฟ้องเรียกเงินบ านาญ เงินประเดิม  เงินชดเชย  
และผลประโยชน์ตอบแทนคนืแก่ทางราชการ เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดซีึง่เป็นขา้ราชการพลเรอืน 
ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตัง้แต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลให้เงินบ านาญ  
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ร ับไป 
ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดอืนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๑ เป็นเงนิที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ไม่มีสิทธิได้รบั แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
แต่อย่างใด เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความรบัผดิอย่างอื่นของเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเกดิจากการละเลย 
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๖/๒๕๕๔) 
  กรณีฟ้องว่า จงัหวดัชุมพรมีค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที ่
ในสงักดักรมทีด่นิออกจากราชการ เน่ืองจากผูถู้กฟ้องคดถีูกด าเนินการทางวนิัยจากกรณียกัยา้ย 
การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและใบสัง่เงินค่าธรรมเนียม เพื่อมิให้มีการตรวจสอบหลักฐาน 
ทางการเงนิได้ จนเป็นเหตุให้เอกสารราชการดงักล่าวสูญหาย นอกจากน้ี ผู้ถูกฟ้องคดยีงัมไิด ้
มาปฏบิตัริาชการโดยไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบยีบและมไิด้แจง้ผู้บงัคบับญัชา อนัเป็นการกระท า
ผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) (๓) และ (๗) แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑  ต่อมา จงัหวดัชุมพรไดม้คี าสัง่ให้ส านักงานทีด่นิจงัหวดัชุมพร สาขาสว ี 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีน าเงินเดือนที่กรมที่ดินเบิกให้  ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้รบัเกินสิทธิมาคืนกรมที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้น าเงินมาคืนให้แต่อย่างใด ขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดชี าระเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรมทีด่นิ เมื่อค าสัง่ลงโทษ 
ทางวินัยนอกจากจะท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องออกจากราชการแล้ว ยงัมีผลเป็นการเพิกถอน
สถานภาพการเป็นข้าราชการและสิทธิประโยชน์อันเนื่ องมาจากการเป็นข้าราชการของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ผ่านมาในช่วงที่ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไป ซึ่งรวมถงึการเบกิจ่ายเงนิเดอืนให้แก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย จงึก่อให้เกิดความรบัผิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องคืน
เงนิเดอืนที่ได้รบัไปในระหว่างนัน้ กรณีตามฟ้องจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัความรบัผดิอย่างอื่น
ของเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๒๒๘/๒๕๕๕) 
 
 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๗๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๔) กรณีฟ้องขอให้จ่ายเงินรางวลัน าจบั 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๑.๘ การกระท าในกรณีอ่ืนๆ 

 

 ๑.๘.๑ กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั
ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือบงัคบัให้บคุคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหน่ึงอย่างใด 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๘.๒ กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ย่ืนฟ้องการใช้อ านาจรัฐในบางกรณี 
ต่อศาลปกครอง 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. ข้อพิจารณาเก่ียวกบัการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
ท่ีไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

๒.๑ การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเป็นการกระท า 
ทางปกครอง แต่กฎหมายก าหนดให้ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 ๒.๑.๑ การด าเนินการเก่ียวกบัวินัยทหาร 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๑.๒ การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการ 

 

กรณีฟ้องว่า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายส านวน การโอนคดี การปฏิบตัิหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง  
การคดัคา้นตุลาการศาลปกครอง การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานคดปีกครอง และการมอบอ านาจ
ให้ด าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานทางปกครอง 
หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัมอบอ านาจให้พนักงานอัยการฟ้องคดีหรอืด าเนินคดีปกครองแทนได ้ 
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนขอ้ ๒๐ ของระเบยีบดงักล่าว  
เมื่อระเบยีบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ ออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 



 
 
 

๘๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในศาลปกครองสูงสุดอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ วรรคห้า 
มาตรา ๕๖ วรรคสาม มาตรา ๕๗ วรรคห้า มาตรา ๕๘ วรรคห้าและวรรคหก มาตรา ๖๑ (๕) 
และมาตรา ๖๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ โดยหมวด ๖ ข้อ ๒๐  
การมอบอ านาจใหด้ าเนินคดปีกครองแทน ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออกโดย
อาศยัอ านาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหา้ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ซึง่การออกระเบยีบดงักล่าว
ได้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการ โดยเป็นการ
ก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบักระบวนวธิพีจิารณาในศาลและมาตรการทีเ่กี่ยวกบัการเตรยีมการ
เพื่อน าไปสู่การตัดสินคดี จงึเป็นการกระท าของฝ่ายตุลาการ มิใช่การกระท าทางปกครอง 
อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองหรอืเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง  
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั จงึไม่เป็นคดพีพิาทที่อยู่ในอ านาจพจิารณา
พพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๔๗๐/๒๕๕๒) 

กรณีฟ้องว่า ประธานศาลฎีกาและเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
ละเลยต่อหน้าที่ไม่ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนผู้พิพากษาจ านวน ๓ คน  
ทีม่เีจตนากลัน่แกลง้ผูฟ้้องคดมีใิหส้อบผูช่้วยผูพ้พิากษาได ้ผูฟ้้องคดจีงึไดม้หีนังสอืถงึเลขาธกิาร
ส านกังานศาลยตุธิรรมเพื่อขอความเป็นธรรม และไดม้หีนังสอืขอใหต้ดิตามการแต่งตัง้กรรมการ 
สอบสวนในกรณีดงักล่าว แต่กไ็ม่ไดม้กีารแจง้ความคบืหน้าแต่อย่างใด ขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรือค าสัง่ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตัง้กรรมการสอบสวนผู้พิพากษาตามหนังสือร้องเรียน  
ของผู้ฟ้องคดแีละแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดทีราบ เมื่อกรณีตามฟ้องเป็นการขอให้มกีารด าเนินการ
สอบสวนการกระท าของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการสอบสวนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
อนัถอืเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๐๔/๒๕๕๔) 
  กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการศาลยุตธิรรม (ที่ถูกคอืคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ  
ในต าแหน่งผูช้่วยผูพ้พิากษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูไ้ม่มสีทิธเิขา้สอบคดัเลอืก
เน่ืองจากผู้ฟ้องคดมีอีายุเกินหกสบิปี เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากขดัต่อ
บทบญัญัติมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัมลีกัษณะเป็นการกระท าโดยไม่มอี านาจ เป็นการเลอืกปฏบิตัิ 
ทีไ่มเ่ป็นธรรมและใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบ ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ดงักล่าว 
เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการทีเ่จา้หน้าที่ของรฐักระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การออกกฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใด เนื่องจากกระท าโดยไม่มอี านาจหรอืนอกเหนืออ านาจ
หน้าที ่หรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรอืโดยไม่ถูกต้องตามรปูแบบขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านัน้ หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ  
เลอืกปฏบิตัิที่ไม่เป็นธรรม หรอืมลีกัษณะเป็นการสร้างขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็นหรอืสร้างภาระ 
ให้เกดิกบัประชาชนเกนิสมควร หรอืเป็นการใช้ดุลพนิิจโดยมชิอบ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อค าสัง่
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมถือเป็นการด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กรณีจงึไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๖๒๓/๒๕๕๔) 

 

 ๒.๑.๓ การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลช านัญพิเศษ 

 

   ๑) การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลเยาวชนและครอบครวั 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

   ๒) การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลแรงงาน 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

   ๓) การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลภาษีอากร 

 

 กรณีฟ้องว่า  การประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครตามใบแจ้งรายการประเมินที่ให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่ารายปี และเสียค่าภาษ ี
ที่พงึช าระส าหรบัทรพัยส์นิของผู้ฟ้องคด ีคอื บ้านเช่า หรอืห้องแบ่งเช่า (อาคารอพารท์เมน้ท์)  
ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญตัิภาษีโรงเรอืนและที่ดิน พุทธศกัราช ๒๔๗๕ เป็นค าสัง่ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเจ้าของกรรมสิทธิใ์นที่ดินและได้ให ้



 
 
 

๘๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ความยนิยอมแก่หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว. ปลูกสรา้งอาคารอพาร์ตเมน้ทบ์นทีด่นิดงักล่าว ผูฟ้้องคด ี
จงึไม่มหีน้าที่ในการเสียภาษีตามใบแจ้งรายการประเมนิ ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่  
เพกิถอนค าสัง่แจง้รายการประเมนิภาษดีงักล่าว เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืน 
และทีด่นิ ซึง่เป็นคดอุีทธรณ์ค าวนิิจฉยัของเจา้พนกังานหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกบั
ภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคด ี
ภาษอีากร พ.ศ. ๒๕๒๘ อนัเป็นขอ้ยกเวน้ทีไ่ม่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๒๔/๒๕๕๕) 
   กรณีฟ้องว่า  ส านักงานสรรพสามิตภาคที่  ๓ แจ้งให้ผู้ ฟ้องคด ี
จดทะเบียนภาษีสรรพสามติและประเมนิเรยีกเก็บภาษีสรรพสามติจากการประกอบกิจการ 
สถานบรกิารของผู้ฟ้องคดีที่มลีกัษณะเป็นสถานบรกิารตามพระราชบญัญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๒๗ ประเภทที่ ๐๙.๐๑ ไนท์คลบัและดสิโกเธค ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นคดัค้าน 
การประเมนิภาษสีรรพสามติต่ออธบิดกีรมสรรพสามติเน่ืองจากเหน็ว่าผู้ฟ้องคดมีใิช่ผู้ประกอบ
กิจการสถานบรกิารประเภทไนท์คลบัและดิสโกเธค  ต่อมา กรมสรรพสามติโดยส านักงาน
สรรพสามติภาคที่ ๓ พจิารณาแล้วมหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดชี าระภาษีสรรพสามติ เบี้ยปรบั  
เงินเพิ่มและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ ๑๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับ 
ค าสัง่ดังกล่าว ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ทุกฉบับของส านักงาน
สรรพสามติภาคที ่๓ และกรมสรรพสามติ เมื่อกรณีพพิาทดงักล่าวเป็นการฟ้องโต้แยง้เกี่ยวกบั
ค าวนิิจฉัยของเจา้พนักงานหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกบัภาษอีากร ซึง่อยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลภาษอีากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๑๗/๒๕๕๕) 

 

   ๔) การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

 

   กรณฟ้ีองว่า เจา้หน้าทีผู่ต้รวจสอบผลงานแจง้ใหผู้ฟ้้องคดแีก้ไขผลงาน
ที่ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์จ านวน ๔๑ ค าขอ มาแล้ว ๒ ครัง้  
ซึง่ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นผลงานการแก้ไขแล้ว แต่ต่อมา เจา้หน้าทีผู่ต้รวจสอบผลงานกลบัมหีนังสอืให ้
ผูฟ้้องคดแีก้ไขเพิม่เตมิการออกแบบผลติภณัฑก่์อนการประกาศโฆษณาอกีจ านวน ๒๓ ค าขอ  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมการออกแบบผลิตภณัฑ์ดงักล่าว เป็นการ 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ออกค าสัง่ให้แก้ไขซ ้า เป็นการละเมดิสตัยาบนัทางวชิาการ และคลาดเคลื่อนจากกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัิสทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคด ี
จงึได้ร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมทรพัย์สินทางปญัญาและขอให้อธิบดีกรมทรพัย์สินทางปญัญา 
และเจา้หน้าที่ผูต้รวจสอบผลงานยกเลกิเพกิถอนค าสัง่ดงักล่าว แต่อธบิดกีรมทรพัยส์นิทางปญัญา
กลับแจ้งว่าการที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบผลงานสัง่การให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
เป็นแนวปฏบิตัขิองเจา้หน้าที่ที่ต้องด าเนินการโดยปกต ิมไิด้มเีจตนากลัน่แกล้งหรอืออกค าสัง่
โดยมิได้พิจารณาไตร่ตรองแต่อย่างใด ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหาย ขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ออกหมายแจ้ง (นัดพร้อม) เพื่อชี้สองสถาน ไต่สวนคดีหรือ  
ไกล่เกลี่ยประนีประนอม เมื่อกรณีของการมคี าสัง่เกี่ยวกบัค าขอรบัสทิธบิตัรของผู้รบัสทิธบิตัร
ตามพระราชบญัญตัิสทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่บนพื้นฐานของหลกัการตามกฎหมายว่าด้วย
สทิธบิตัรเป็นส าคญั หากมขีอ้โต้แย้งใดๆ ในค าสัง่ดงักล่าว จงึอยู่ในอ านาจของศาลทรพัย์สนิ 
ทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศ อนัเป็นศาลที่มคีวามช านาญพิเศษในเรื่องทรพัย์สิน 
ทางปญัญา กรณีตามฟ้องดังกล่าวจึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สิน 
ทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลทรพัย์สนิทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิพีจิารณาคดทีรพัย์สนิทางปญัญา 
และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ อนัมใิช่คดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครอง
สงูสดุท่ี ๓๒๙/๒๕๕๕) 

   

   ๕) การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลล้มละลาย 

 

   กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในสังกัดของกรมบังคับคดี
ด าเนินการประนอมหนี้ ในคดีของศาลล้มละลายกลางระหว่างบริษัท บ. กั บผู้ฟ้องคด ี
และนางสาว จ. ให้พิทกัษ์ทรพัย์เด็ดขาดผู้ฟ้องคดีและนางสาว จ. ในขณะที่คดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกาโดยไม่เป็นธรรม ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหาย ขอให้ศาล 
มคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้กรมบงัคบัคดยีกเลิกการประนอมหน้ีของผู้ฟ้องคด ีเมื่อผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกศาลล้มละลายกลางมคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เด็ดขาดเห็นว่า  หากเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ในสังกัดของกรมบังคับคดี ด าเนินการประนอมหน้ีในขณะที่คดีที่ผู้ฟ้องคด ี
ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลลม้ละลายกลางยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา และต่อมา  
ศาลฎีกามีค าสัง่ให้ยกเลิกค าสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ฟ้องคดี จะท าให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับ 
ความเสียหายไม่สามารถเรียกเงินที่ได้ช าระไปคืนได้ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมจะใช้สิทธิยื่นค าขอ 



 
 
 

๘๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

โดยท าเป็นค ารอ้งยืน่ต่อศาลลม้ละลายภายในก าหนดเวลาสบิสีว่นันับแต่วนัทีไ่ดท้ราบการกระท า 
หรอืค าวนิิจฉัยของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์เพื่อขอให้ศาลล้มละลายมคี าสัง่ให้เจ้าพนักงาน
พทิกัษ์ทรพัยร์ะงบัหรอืชะลอการประนอมหนี้ดงักล่าวไวก่้อนจนกว่าศาลฎกีาจะไดม้คี าพพิากษา
อุทธรณ์ได้  ทัง้นี้  ตามมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓  
กรณีพพิาทตามฟ้องจงึเป็นคดลี้มละลายที่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลล้มละลาย 
ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลล้มละลายและวธิพีจิารณาคดลี้มละลาย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ไมอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๑/๒๕๕๕) 

 

๒.๒ การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีไม่อยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 

 ๒.๒.๑ การกระท าทางรฐับาล 

 

   ๑) ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
    

   ๒) ความสมัพนัธก์บัรฐัสภา 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

   ๓) งานทางนโยบาย 

 

   กรณีฟ้องว่า ส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงการคลังและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีซึ่งเ ป็นเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าในโครงการผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด ากับเครือบริษัท อ. เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั 
ความเดอืดร้อนเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้หน่วยงานทางปกครองปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด แม้ว่าส านักนายกรฐัมนตรีและกระทรวงการคลงัจะมสีถานะ 
เป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เนื่องจากการด าเนินโครงการผูเ้ลี้ยงกุ้งกุลาด ากบัเครอืบรษิทั อ. นัน้ 
ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเป็นคู่ส ัญญากับบริษัท อ. มิใช่ส านักนายกรฐัมนตรีหรือกระทรวงการคลัง  
และแม้บริษัทดังกล่าวจะได้ร ับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยผ่านธนาคารเอเชีย จ ากัด (มหาชน) ก็มิได้เกี่ยวข้องกับส านักนายกรัฐมนตรี และ
กระทรวงการคลังแต่อย่างใด  ดังนัน้ ส านักนายกรฐัมนตรีและกระทรวงการคลังจึงมิได้ม ี
นิตสิมัพนัธ์ใดๆ กบัผู้ฟ้องคด ี อกีทัง้ ตามเอกสารสรุปการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิของ
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โครงการนี้ไดร้ะบุว่า การด าเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการสนองนโยบายของรฐั
ในการกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค ส านักนายกรฐัมนตรแีละกระทรวงการคลงัจงึมไิด้มหีน้าที่
ตามกฎหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลโครงการดงักล่าว เพยีงแต่เป็นการวางแนวนโยบาย
ของรฐัในการกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร
ในชนบท โดยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับโครงการที่อยู่ในข่ ายได้ร ับ 
ความช่วยเหลอืทางการเงนิเท่านัน้ การกระท าดงักล่าวจงึมใิช่การใชอ้ านาจในทางปกครองหรอื
กระท าการทางปกครอง อนัเป็นการใชอ้ านาจตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีศ่าลปกครองจะรบั
ไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๔๕/๒๕๕๔) 
   กรณีฟ้องว่า มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ทีเ่หน็ชอบ
ใหอ้นุมตัโิครงการรบัจ าน ามนัส าปะหลงัจ านวน ๑๐ ลา้นตนั และโครงการรบัจ าน ามนัส าปะหลงั
จ านวน ๑๐ ล้านตัน เป็นมติและการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรือค าสัง่เพิกถอนมติดังกล่าว เมื่อมติคณะรฐัมนตรีที่เห็นชอบให้อนุมตัิโครงการรบัจ าน า  
มนัส าปะหลงัจ านวน ๑๐ ล้านตนั เป็นเพยีงกรณีที่คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบตามโครงการ 
ที่หน่วยงานผู้รบัผิดชอบเสนอให้พิจารณาเท่านัน้ มติดงักล่าวมไิด้มผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป  
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และในส่วนของโครงการ 
รบัจ าน ามนัส าปะหลงัจ านวน ๑๐ ลา้นตนั กม็กี าหนดเวลาใหเ้ริม่โครงการในวนัที ่๑ กุมภาพนัธ ์
๒๕๕๕ จนถงึวนัที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านัน้ โครงการดงักล่าวจงึมผีลบงัคบัแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ มไิดม้ผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด อกีทัง้การด าเนินโครงการ
ดงักล่าวมลีกัษณะในเชงินโยบายในการแก้ไขปญัหาราคามนัส าปะหลงั ซึ่งฝ่ายบรหิารจะต้อง
รบัผดิชอบในทางการเมอืง มใิช่เป็นเรือ่งทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยใชอ้ านาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย มติคณะรฐัมนตรีและโครงการดังกล่าวจึงมิได้มีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ และมใิช่คดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
และมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ฟ.๓/๒๕๕๕) 

 

   ๔) การด าเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร 
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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 ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบญัญติั 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา   

 

 กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง  
มปีระกาศขายทอดตลาดที่ดินตามค าพพิากษาของศาลจงัหวดัตรงั โดยระบุที่ดนิที่จะขายว่า 
มีสภาพเป็นที่ดินสวนยางพารา และระบุราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ 
สูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อทรพัย์จากการ 
ขายทอดตลาดได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน
ประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบงัคบัคดี พร้อมกับคนืเงนิให้กบัผู้ฟ้องคดี แม้กรณ ี
พิพาทตามฟ้องจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที ่
ในสงักดัส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัตรงัซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อข้อพพิาท
ดงักล่าวเกิดจากการใช้อ านาจที่เกี่ยวเนื่องจากกระบวนการบังคับคดีตามค าพิพากษาของ 
ศาลจงัหวดัตรงั จึงไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครองหรือด าเนินกิจการ  
ทางปกครอง อนัจะอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๕๓/๒๕๕๔) 
 กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบงัคบัคด ีส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่
ออกประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิร์วมระหว่างผู้ฟ้องคด ี
และนาง น. จ าเลยในคดีแพ่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากส านักงานบังคับคดี 
จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละเจา้พนกังานบงัคบัคด ีส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่ ไม่ไดต้รวจสอบ
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดก่อนท าการยึดทรัพย์ ไม่ด าเนินการแจ้งประกาศขายทอดตลาด  
ให้ผู้ฟ้องคดทีราบภายในก าหนดการขายทอดตลาด การประกาศขายทอดตลาดครัง้แรกไม่ได้
ระบุผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ร้อง ท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าการขายทอดตลาดดังกล่าว 
ผู้ฟ้องคดไีด้ให้ความยนิยอม และไม่ระบุว่าขายเฉพาะส่วนของนาง น. จ าเลย โดยระบุแต่เพยีงว่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายไม่มีภาระผูกพัน และการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ 
ครัง้ที่สองได้มกีารเปลี่ยนแปลงราคาประเมนิราคาทรพัยโ์ดยไม่มหีนังสอืแจง้การเปลี่ยนแปลง  
ราคาประเมนิ ผูฟ้้องคดจีงึไม่ไดเ้ขา้ต่อสูแ้ละคดัคา้นการประเมนิราคาทรพัยด์งักล่าว เป็นเหตุให้
ผูฟ้้องคดใีนฐานะเจา้ของกรรมสทิธิร์วมได้รบัความเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
ใหส้ านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่เพกิถอนค าขอตัง้เรื่องยดึทรพัย ์เพกิถอนการขายทอดตลาด
และให้ส่งหมายประกาศการขายทอดตลาดทรพัย์ให้ถูกต้องตามขัน้ตอน เมื่อกรณีตามฟ้อง 
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เป็นกรณีพพิาทเกี่ยวกบัวธิขีายทอดตลาดที่เกดิขึน้ระหว่างเจา้พนักงานบงัคบัคดกีบัผู้ฟ้องคด ี
ที่เกี่ยวเนื่ องกับการบังคับคดี เพื่อให้เ ป็นไปตามค าพิพากษาของศาลแขวงเชียงใหม ่ 
แมผู้้ฟ้องคดจีะอุทธรณ์ว่าการที่ส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่และเจ้าพนักงานบงัคบัคด ี
ส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่ ไม่พจิารณาค าร้องของดการขายทอดตลาดและไม่น าส่ง
หมายประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ฟ้องคดี จะเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ 
ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดกต็าม แต่กรณีดงักล่าวเป็นกระบวนการในชัน้บงัคบัคดี 
ตามค าพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคด ี
ในฐานะผู้มสี่วนได้เสยีมสีทิธทิี่จะยื่นค ารอ้งต่อศาลยุตธิรรม เพื่อให้มคี าสัง่เพกิถอนหรอืแก้ไข
กระบวนวธิกีารบงัคบัคดทีัง้ปวง หรอืวธิกีารบงัคบัใดๆ โดยเฉพาะ หรอืมคี าสัง่ก าหนดวธิกีาร
อย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่ง กรณีจงึไม่ใช่คดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าทางปกครองที่จะอยู่ในอ านาจพจิารณา
พพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๐๔/๒๕๕๕) 
 กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีออกประกาศขายทอดตลาดที่ดิน 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี เพื่อช าระหน้ีตามค าพิพากษาซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นลูกหน้ีตาม 
ค าพพิากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และกรมบงัคบัคดซีึง่เป็นหน่วยงานทางปกครองมปีระกาศ
กรมบังคับคดี เรื่อง นโยบายการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี ลงวันที ่  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที ่ 
๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจะน ามาใช้กบัการขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผู้ฟ้องคดโีดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนประกาศฉบบัดงักล่าว และเพกิถอน
ประกาศขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูฟ้้องคด ีแมก้รมบงัคบัคดจีะเป็นหน่วยงานทางปกครอง
และเจา้พนักงานบงัคบัคดจีะเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐักต็าม แต่การกระท าที่ผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างนัน้  
เป็นการกระท าที่สืบเน่ืองมาจากการบังคับคดีของศาลยุติธรรม ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
เจา้พนกังานบงัคบัคดดี าเนินการบงัคบัคดโีดยไมช่อบด้วยกฎหมาย และก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ลกัษณะ ๒ ว่าดว้ยการบงัคบัคดตีามค าพพิากษาหรอืค าสัง่แล้ว ผู้ฟ้องคดมีสีทิธทิี่จะยื่นค ารอ้ง
ขอให้ศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสนิคดีดงักล่าวนัน้พจิารณาสัง่เพกิถอน 
หรอืแกไ้ขกระบวนวธิกีารบงัคบัคดทีัง้ปวง หรอืวธิกีารบงัคบัใดๆ โดยเฉพาะ หรอืมคี าสัง่ก าหนด
วธิีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ ประกอบมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง  
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง กรณีจงึมใิช่คดทีี่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ และส าหรบัประกาศ 



 
 
 

๘๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรมบงัคบัคด ีเรื่อง นโยบายการขายทอดตลาดทรพัยส์นิของกรมบงัคบัคด ีลงวนัที่ ๕ พฤศจกิายน 
๒๕๔๖ และแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการขายทอดตลาดทรพัยส์นิ ลงวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๒ นัน้ 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของศาลยุติธรรม หากผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่าการน าประกาศดงักล่าวมาใชบ้งัคบัคดเีป็นการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กช็อบทีจ่ะรอ้งขอให้
ศาลยตุธิรรมเป็นผูว้นิิจฉยัไดเ้ช่นเดยีวกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๑๔/๒๕๕๕) 
  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดเคยมคี าวินิจฉัยว่า กรณ ี
ฟ้องขอใหเ้พกิถอนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการขายทอดตลาดทรพัยส์นิ เป็นคดพีพิาททีอ่ยู่ในอ านาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
   กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
สมุทรสาคร ด าเนินการขายทอดตลาดที่ดนิของผู้ฟ้องคดซีึ่งถูกผูร้บัจ านองด าเนินการบงัคบัจ านอง
ด้วยวิธีการขายทอดตลาดทรพัย์สิน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรพัย์สิน  
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่อธิบดีกรมบังคับคดีก าหนดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากแนวปฏิบตัิดงักล่าวไม่มกีฎหมายรองรบัให้อธิบดีกรมบงัคับคดีสามารถกระท าได ้ 
ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เห็นว่า  
แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการขายทอดตลาดทรพัย์สนิดงักล่าวแม้จะเป็นแนวปฏบิตัิของหน่วยงาน 
แต่กอ็อกโดยอธบิดกีรมบงัคบัคดซีึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของเจา้พนักงานบงัคบัคด ีและมสีภาพบงัคบั
ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดตี้องปฏบิตัติาม  ดงันัน้ จงึมผีลผูกพนัเจา้พนักงานบงัคบัคด ีส านักงาน
บงัคบัคดจีงัหวดัสมทุรสาคร และมผีลกระทบถงึผูฟ้้องคดซีึง่เป็นบุคคลภายนอกดว้ย เมื่อแนวปฏบิตัิ
ดงักล่าวมผีลบงัคบักบัเจา้พนักงานบงัคบัคดเีป็นการทัว่ไปที่ใชก้บัการขายทอดตลาดทรพัยส์นิ
ของผู้ที่ถูกยดึทรพัย ์เพื่อขายทอดตลาดตามค าพพิากษาหรอืค าสัง่ทุกราย โดยไม่มุ่งหมายให้ 
ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเ ป็นกฎตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รบัความเดือดร้อน 
หรือเสียหายจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรพัย์สินของอธิบดีกรมบังคับคดี 
ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎดังกล่าว ศาลปกครองจึงมีอ านาจก าหนดค าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั ผู้ฟ้องคดจีงึเป็นผู้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้น าคด ี
มาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัทีข่ายทอดตลาดทรพัยส์นิ ครัง้ที ่๑ จงึเป็นการยื่นฟ้อง
ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ จึงมคี าสัง่ให้รบัค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา  
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๔๒/๒๕๕๓) 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๒.๒.๔ การด าเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ ์

 

   ๑) การด าเนินกิจการทางศาสนา 

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

   ๒) การปกครองสงฆ ์

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๒.๒.๕ กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
 

   ๑) การออกหมายเรียก 

 

   กรณีฟ้องว่า  พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรปาดัง เบซาร ์
ไม่ด าเนินคดกีบัคนรา้ยทีล่กัทรพัยข์องผูฟ้้องคด ีขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เจา้หน้าที่
ต ารวจประจ าสถานีต ารวจดังกล่าวขอหมายจบัผู้ลกัทรพัย์ เมื่อการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
วธิีพจิารณาความอาญาตัง้แต่การจบักุม การแจ้งข้อหา การสอบสวน การให้ประกนัตัวและ 
การพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการเพื่อให้มคี าสัง่ฟ้องหรอืไม่ฟ้องในคดีอาญา  
เป็นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญา อันเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีพิพาทดงักล่าวจงึมิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับใช้อ านาจ 
ทางปกครองหรอืการด าเนินกจิการทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ 
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๔/๒๕๕๔) 
 

   ๒) การจบักมุ 

 

 กรณีฟ้องว่า หวัหน้าหน่วยป้องกนัรกัษาป่า ที่ พช.๘ (น ้าเดื่อ) ได้น า
ก าลงัเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปในที่ดินที่ผู้ฟ้องคด ี
ขอออกโฉนดที่ดิน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีและคนงานก าลงัท างานกันอยู่และได้จบักุมผู้ฟ้องคด ี
และภรยิาข้อหาร่วมกนัก่นสร้าง แผ้วถาง หรอืกระท าด้วยประการใดๆ อนัเป็นการท าลายป่า 
หรอืเข้ายดึถือหรอืครอบครองป่าเพื่อตนเองหรอืผู้อื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาต โดยอ้างว่าพื้นที่
บรเิวณที่ผู้ฟ้องคดคีรอบครองท ากนิอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไมถ้าวรและมกีารน าป้ายประกาศไปปิดไว ้
ทีบ่รเิวณพืน้ทีน่ัน้ดว้ย ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการกระท าดงักล่าวไดก้ระท าไปโดยมไิดม้กีารตรวจสอบ
โดยละเอียดและไม่ได้มกีารพิสูจน์แน่ชดัตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด อันเป็นการกระท า 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนการจบักุมด าเนินคดอีาญา



 
 
 

๙๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของหวัหน้าหน่วยป้องกนัรกัษาป่า ที่ พช.๘ (น ้าเดื่อ) และให้หวัหน้าหน่วยป้องกันรกัษาป่า  
ที่ พช.๘ (น ้ าเดื่อ) รื้อถอนป้ายประกาศที่น าไปปกัไว้ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและสัง่ห้ามมิให ้
กระท าการใดๆ อันเป็นการขดัขวางการใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
เมื่อการเข้าตรวจจบักุมผู้ฟ้องคดฐีานร่วมกนัก่นสร้าง แผ้วถาง หรอืกระท าด้วยประการใดๆ  
อนัเป็นการท าลายป่าหรอืเขา้ยดึถอืหรอืครอบครองป่าเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาต
จากพนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งมกีารก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนเป็นโทษจ าคุกและปรบัอนัเป็นโทษทางอาญา 
เป็นการปฏบิตัหิน้าที่ของหวัหน้าหน่วยป้องกนัรกัษาป่า ที่ พช.๘ (น ้าเดื่อ) ตามที่มาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พุทธศกัราช ๒๔๘๔ ก าหนดไว ้การกระท าดงักล่าวจงึเป็นการกระท า
ในฐานะที่เป็นเจา้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจตามมาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา เพื่อน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผดิอาญา ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะโดยตรง กรณจีงึเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัการด าเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มใิช่เป็นการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรอืการด าเนินกิจการ 
ทางปกครอง อนัจะอยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๓๖/๒๕๕๕) 

  

   ๓) การปรบั 

 

 กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานจราจรได้ยึดใบอนุญาตขับรถพร้อมทัง้ 
ออกใบสัง่แก่ผู้ฟ้องคด ีและพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสารภี สัง่เปรียบเทียบปรบั 
ผู้ฟ้องคดขี้อหาไม่แสดงส าเนาภาพถ่ายใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้น าคู่มอื 
จดทะเบียนรถมาแสดงเจ้าพนักงานจราจรกลับไม่ยอมคืนใบอนุญาตขบัรถให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
การกระท าดงักล่าวจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนใบสัง่  
และคนืใบอนุญาตขบัรถใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีพรอ้มทัง้ใหเ้จา้พนกังานต ารวจทีเ่กี่ยวขอ้งและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตชิดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีแต่โดยทีก่ารยดึใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์พรอ้มกบั
ออกใบสัง่และการเปรยีบเทยีบปรบัดงักล่าว เป็นการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัริถยนต ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกบัพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมบีทบญัญตักิ าหนด
โทษจ าคุกและโทษปรบัอนัเป็นโทษทางอาญาไวด้ว้ย การกระท าดงักล่าวของเจา้พนักงานจราจร
และพนักงานสอบสวน จงึเป็นการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยู่ใน
อ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลยุตธิรรม มใิช่เป็นการใช้อ านาจทางปกครองหรอืเป็นค าสัง่  
ทางปกครองที่จะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ และส าหรบักรณีที่ขอให้ศาลมคี าพพิากษาให้ชดใช้
ค่าเสียหายอันเนื่ องมาจากการกระท าละเมิด นัน้ เมื่อการกระท าของเจ้าพนักงานจราจร  
และพนักงานสอบสวนมใิช่เป็นการกระท าอนัเกดิจากการใช้อ านาจทางปกครองหรอืเป็นค าสั ง่
ทางปกครอง แต่เป็นการใช้อ านาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีตามฟ้องจงึมใิช่ 
เป็นการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจ 
ทางปกครองที่จะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ เช่นกนั (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๔๖/๒๕๕๕) 
  

   ๔) การปล่อยชัว่คราว 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

   ๕) การสอบสวนและการเสนอความเหน็ 

 

                       กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง 
ไม่ได้ท าการสอบสวนและด าเนินคดีอาญาฐานบุกรุกกับเจ้าของบ้านข้างเคียงของผู้ฟ้องคด ี 
ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสียหาย ขอให้ศาล 
มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร ับผิดชดให้ค่าเสียหายดังกล่าว  
แมก้รณีพพิาทจะเป็นการกล่าวอ้างเกี่ยวกบัการกระท าละเมิดของเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเกดิจาก
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควรก็ตาม แต่เมื่ออ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง  
ในฐานะพนักงานสอบสวนที่ต้องท าการสอบสวนและด าเนินคดอีาญากบับุคคลตามค าร้องทุกข์
ของผู้ฟ้องคด ีนัน้  เป็นขัน้ตอนการใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา  
อนัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการกระท าหรอืการงดเว้นการกระท าในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม  
ทางอาญา เหตุดงักล่าวจงึเป็นเหตุละเมดิอนัเนื่องมาจากการกระท าหรอืการงดเว้นการกระท า
ของเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชห้รอืไมใ่ชอ้ านาจหน้าทีใ่นการด าเนินกระบวนการยุตธิรรม
ทางอาญา กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรฐัอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
หรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๑๘/๒๕๕๕) 

 
 
 



 
 
 

๙๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๖) การขออายดัตวัผูต้้องหา 
    

   กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดเีป็นคดแีพ่ง 
ที่ศาลจงัหวดัอุบลราชธานีในข้อหาผิดสญัญาประกันตวัผู้ต้องหา ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ต้องหา 
ถูกควบคุมตวัอยู่ที่ศาลแขวงดุสติ จงึได้มหีนังสอืถงึพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้น าตวัผู้ต้องหา 
มาท าการฟ้องคดทีีศ่าลแขวงอุบลราชธานีก่อนคดจีะขาดอายุความ แต่พนักงานสอบสวนละเวน้ 
การปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่น าตวัผูต้้องหาไปด าเนินคดต่ีอศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดตีามค ารอ้งขอ
ของผูฟ้้องคด ีท าใหผู้ฟ้้องคดไีม่สามารถขอลดค่าปรบัตามสญัญาประกนัตวัผูต้้องหาดงักล่าวได ้
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายจากการ  
กระท าละเมิดของพนักงานสอบสวน เมื่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดตัวผู้ต้องหา 
ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๙๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอายดัตัวผู้ต้องหาก าหนดไว้ว่า หากพนักงานสอบสวน
จ าเป็นต้องได้ตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกคุมขังในคดีอื่นไว้เพื่อสอบสวนด าเนินคดีในอีกคดีหนึ่ ง  
ให้พนักงานสอบสวนมหีนังสอืแจง้ไปยงัสถานทีค่วบคุมตวัผู้ต้องหา เช่น เรอืนจ า สถานีต ารวจ 
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คุมขงัผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นบุคคลที่พนักงานสอบสวน 
ต้องการได้ตวัไว้เพื่อสอบสวนด าเนินคดี โดยพนักงานสอบสวนจะต้องด าเนินการขอให้ศาล  
ออกหมายจบั หลังจากศาลออกหมายจบัแล้วให้ส่งหนังสือขออายัดตัวผู้ต้องหาพร้อมกับ 
ส่งส าเนาหมายจบัไปยงัสถานที่คุมขงัผู้ต้องหา  ทัง้นี้ เป็นไปตามมาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๗๘ 
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ทัง้การน าตวัผู้ต้องหามาส่งฟ้องคดนีัน้ ยงัขึน้อยู่กบั
การพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ เพื่อให้มีค าสัง่ฟ้องหรือค าสัง่ไม่ฟ้อง 
ตามมาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กรณีจงึเหน็ไดว้่า
การขออายดัตวัผู้ต้องหาเพื่อน ามาด าเนินคดต่ีอศาล เป็นวธิกีารหนึ่งในขัน้ตอนการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในคดีที่ได้ขอ 
อายัดตัวไว้นัน้มาด าเนินการสอบสวน เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและ 
เพื่อจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย 
วธิีพจิารณาความอาญา อนัเป็นการปฏบิตัิหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ดงันัน้  
การที่พนักงานสอบสวนไม่สามารถน าตัวนาง น. มาฟ้องคดีต่อศาลแขวงอุบลราชธานี 
ได้ทันภายในระยะเวลาการฟ้องคดีจึงเป็นการกระท าที่อยู่ในอ านาจการควบคุมตรวจสอบ 
ของศาลยตุธิรรม (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖๗/๒๕๕๕) 
 
 

 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๗) การยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น 

 

   กรณีฟ้องว่า ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมอืงแม่ฮ่องสอนกับพวก 
ได้ตรวจยึดสิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้ที่ผู้ฟ้องคดีน าเข้ามาในราชอาณาจกัรไว้เพื่อตรวจสอบ 
เนื่องจากมเีหตุอันควรสงสยัว่าพฤติการณ์การน าเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้ดังกล่าวน่าจะ  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร 
เมอืงแม่ฮ่องสอนและส านักงานต ารวจแห่งชาตชิดใชค้่าเสยีหาย และคนืสิง่ประดษิฐท์ีท่ าดว้ยไม้ 
ซึง่ไดต้รวจยดึอายดัไวโ้ดยไมช่อบดว้ยกฎหมายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีเมือ่การใชอ้ านาจในการตรวจยดึ
สิง่ของดงักล่าวเป็นการด าเนินการโดยใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
และตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บญัญตัโิทษในทางอาญาและมกีารก าหนดขัน้ตอนและวธิกีาร 
ในการน าตวัผู้กระท าผดิอาญามาลงโทษไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จงึเป็นการใชอ้ านาจด าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง กรณ ี
ตามฟ้องดงักล่าวจงึเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอื
เจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอ้ านาจกระท าการในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ซึง่อยู่ใน
อ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๖/๒๕๕๔) 

 

 ๒.๒.๖ กระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง 

 

 กรณีฟ้องว่า บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยอธิบดีกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า ได้ยื่นขอรับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอน 
การรับจดทะเบียนดังกล่าว เมื่อการยื่นค าขอรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ  
บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) โดยนาย น. และนาย ว. ในฐานะกรรมการของบรษิทั เป็นเพยีง
การด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ต่ออธบิดกีรมพฒันาธุรกิจ
การค้าเท่านัน้ การกระท าของนาย น. และนาย ว. ซึ่งเป็นเพยีงกรรมการของบรษิัทมหาชนจ ากดั
ดงักล่าว จงึไม่เป็นการใช้อ านาจทางปกครองหรอืด าเนินกจิการทางปกครองของบรษิทั อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง และกรณีของนาย น. และนาย ว.  
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัแต่อย่างใด จงึไม่เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอ านาจพิจารณาของ  
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๘๒/๒๕๕๕) 



 
 
 

๙๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณฟ้ีองว่า ผูฟ้้องคดยีืน่ฟ้องเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงเป็นจ าเลยต่อศาลแขวง
พษิณุโลกในประเดน็พพิาทเกี่ยวกบัการโต้แยง้สทิธใินทีด่นิ ศาลแขวงพษิณุโลกจงึมหีนังสอืถงึ
เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัพษิณุโลก สาขาพรหมพริาม ให้ท าการรงัวดัตรวจสอบแนวเขตที่ดนิ  
ที่แน่นอนเพื่อท าแผนที่รงัวดัเสนอศาล แต่พนักงานเจ้าหน้าที่มาไม่ตรงตามก าหนดเวลานัด 
ประกอบกบัในการรงัวดัครัง้นี้เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงน าเจา้หน้าทีร่งัวดัเพยีงฝ่ายเดยีว ผูฟ้้องคดี
เหน็ว่าการรงัวดัไดรุ้กล ้าเขา้มาในที่ดนิของผูฟ้้องคด ีมผีลท าใหท้ี่ดนิของผู้ฟ้องคดมีเีน้ือทีล่ดลง 
อนัเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน 
ผลการรงัวดัที่ดนิดงักล่าว เมื่อการด าเนินการดงักล่าวของเจา้หน้าที่รงัวดัเป็นการด าเนินการ
ตามค าสัง่ของศาลแขวงพิษณุโลก อันเป็นการกระท าตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาล  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี มิใช่การรงัวัดตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ หากผู้ฟ้องคดเีห็นว่าเจ้าหน้าที่จดัท าแผนที่พพิาทโดยไม่ถูกต้องตามระเบยีบ 
และเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้าน  
การรังวัดจัดท าแผนที่พิพาทนัน้ต่อศาลแขวงพิษณุโลก กรณีจึงไม่อยู่ในอ านาจพิจารณา
พพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ 
(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๒๑๑/๒๕๕๕)  
 กรณฟ้ีองว่า นายทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทักรุงเทพมหานครและผูอ้ านวยการ
ส านักทะเบียนธุรกิจ ได้ร ับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ อ านาจกรรมการ 
และตราประทับของบริษัท ป. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากผู้ร่วมพจิารณาและลงมติในการประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่แท้จรงิของบรษิัท มไิด้มกีาร  
ส่งหนังสอืการบอกกล่าวเรยีกประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย เป็นการประชุมที่มเีจตนาไม่สุจรติ  
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งต่อมาได้มมีติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  
ลบล้างมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นดงักล่าวแล้ว ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพิกถอน  
ค าสัง่ของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่จดทะ เบียนเปลี่ยนแปลงอ านาจ
กรรมการดงักล่าว ในขณะเดยีวกนัผูฟ้้องคดกีไ็ดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ขอใหเ้พกิถอน
มตทิี่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นซึ่งคดอียู่ระหว่างการพจิารณา เมื่อกรณีที่ศาลจะวนิิจฉัยขอ้พพิาท
ตามค ารอ้งดงักล่าวไดน้ัน้ ศาลจ าตอ้งพจิารณาใหไ้ดค้วามเสยีก่อนว่าการประชุมและมตทิีป่ระชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท ป. ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรอืไม่ อันเป็น 
ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนแล้ว จึงจะพิจารณาเกี่ยวกับการรบัจดทะเบียนที่พิพาท 
ในคดนีี้ว่าชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ต่อไปได้ คดีนี้จงึมใิช่คดีพพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๓๓๑/๒๕๕๕) 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๒.๒.๗ การปฏิบติัหน้าท่ีทัว่ไป 

 

   ๑) การรกัษาพยาบาล 
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๒) การขบัรถ 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

   ๓) การปิดกัน้ล าน ้าเพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
  

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๔) การดแูลรกัษาท่ีราชพสัด ุ
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๕) การดแูลรกัษาต้นไม้ 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๖) การแจ้งความร้องทุกข ์
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๗) การขดุลอกทางน ้านอกเขตชลประทาน 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๘) การหกัเงินบ าเหน็จบ านาญเพ่ือช าระหน้ีตามค าขอ 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๙) การปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ืองเก่ียวกบัเอกสาร 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 

/ 



 
 
 

๙๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๑๐) การติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๒.๒.๘ การเลือกตัง้และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 

 

 กรณีฟ้องว่า ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเทศบาลต าบลวัดสิงห ์
ออกประกาศผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าเทศบาลต าบลวดัสงิห ์อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 
เรื่อง บญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลต าบลวดัสงิห์ทีไ่ดร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้
และไม่ได้รบัเลอืกตัง้ เขตเลอืกตัง้ที ่๒ โดยระบุว่าไม่รบัสมคัรผูฟ้้องคดทีัง้สามและไดม้หีนังสอื
ส านกังานเทศบาลต าบลวดัสงิห ์เรือ่ง แจง้ประกาศไมร่บัสมคัรรบัเลอืกตัง้แจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สาม
ทราบว่าผูฟ้้องคดทีัง้สามไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลต าบลวดัสงิห์ เน่ืองจาก
เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ การทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชยันาทซึง่ไดร้บัมอบอ านาจ
มาจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ให้ร ับค าร้องและวินิจฉัยสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิก  
สภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิ่นมคี าวนิิจฉัยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชยันาท
รวมทัง้สิ้น ๓ ฉบบั ให้ยกค าร้องของผู้ฟ้องคดทีัง้สามที่ร้องขอให้มคี าสัง่ให้รบัสมคัรผู้ฟ้องคด ี
ทัง้สามและประกาศให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สามเป็นผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาเทศบาล
ต าบลวดัสงิห์ และการที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้มมีตใินการประชุมด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก
รบัทราบค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชยันาททัง้สามฉบบัดงักล่ าว 
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าวนิิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ที่ถูกคือ มติของคณะกรรมการการเลือกตัง้) ทัง้สามฉบับ  
และประกาศผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเทศบาลต าบลวัดสิงห์ในส่วนที่ไม่ร ับสมัคร  
ผูฟ้้องคดทีัง้สาม เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ในอ านาจพจิารณา
และวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ จงึไม่อยู่ในอ านาจพจิารณาพิพากษาของศาลปกครอง (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๑๒/๒๕๕๕ และท่ี ฟ.๔๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
                  
                   ๒.๒.๙  การใช้อ านาจตามพระราชบญัญัติการรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 

 



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๒.๒.๑๐ การใช้อ านาจตามพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ   

 

 ๒.๒.๑๑ การใช้อ านาจตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรพัย์ไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   

มาตรา ๑๑ แห่ งพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่า ไม่ให้น ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดปีกครอง มาใชบ้งัคบัแก่การด าเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. 
ตามพระราชก าหนดนี้  และการออกระเบยีบหรอืข้อบงัคบั ค าสัง่ ค าวนิิจฉัย การอนุญาต และ 
การกระท าอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิาร อนัเกี่ยวกบัการบรหิารสนิทรพัย์ 
ด้อยคุณภาพตามพระราชก าหนดนี้ ประกอบกบัมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง บญัญัติว่า รฐัมนตร ี
มอี านาจหน้าที่ก ากับโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ บสท. เพื่อการนี้ มอี านาจสัง่ให้ บสท. ชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ ท ารายงาน หรอืยบัยัง้การกระท าของ บสท. ทีข่ดัต่อนโยบายของ
รฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตร ีซึ่งกรณีตามฟ้องปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้ถูก บสท. แจง้ให้ช าระหน้ี
และจะบงัคับขายทอดตลาดที่ดินของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ค ้าประกันเพื่อช าระหนี้ของลูกหนี้ 
รายบรษิทั ก. ผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืรอ้งขอใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัซึง่มอี านาจหน้าที่
ก ากับโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ บสท. ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชก าหนด 
บรรษัทบรหิารสินทรพัย์ไทยฯ สัง่ยบัยัง้มใิห้ บสท. ด าเนินการดงักล่าว แต่รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงักลบัละเลยเพกิเฉยไมด่ าเนินการใดๆ เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย
จากการที่ต้องเสียสิทธิในที่ดินจากการขายทอดตลาด และถูกศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่ 
พิทักษ์ทรพัย์เด็ดขาด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กระทรวงการคลังรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายในผลแห่งละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง
ดงักล่าว ซึง่เป็นคดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อหน้าที่ในการก ากบัดูแลโดยทัว่ไปของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัต่อ 
การด าเนินกจิการของ บสท. ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชก าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทยฯ 
เป็นหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบว่าการด าเนินกิจการของ บสท. เกี่ยวกับ  
การบรหิารสนิทรพัยด์้อยคุณภาพเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรอืขดัต่อนโยบายของรฐับาล
หรอืมตคิณะรฐัมนตรหีรอืไม่ อนัเป็นการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืต่อเนื่องกบัการบรหิารสนิทรพัย์
ด้อยคุณภาพของ บสท. การฟ้องว่ารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัละเลยต่อหน้าที่ในกรณี



 
 
 

๙๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดงักล่าว จงึถอืเป็นการฟ้องคดทีี่สบืเน่ืองมาจากการด าเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารสนิทรพัย ์
ด้อยคุณภาพของ บสท. เช่นเดียวกัน กรณีจึงไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามที่มาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดดงักล่าว บัญญัติยกเว้นไว้ (ค าสัง่ 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๗๖/๒๕๕๕) 

 กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิพ์ร้อมสิ่งปลูกสร้างตาม 
โฉนดทีด่นิเลขที ่๓๒๔๒ และโฉนดที่ดนิเลขที่ ๗๒๔๓  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๔ ซึง่เป็นเอกชน 
ผูซ้ือ้ทีด่นิทัง้สองแปลงมาจากการขายทอดตลาดของบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย (บสท.) ไดน้ า
โฉนดที่ดนิดงักล่าวไปจดทะเบยีนระงบัจ านองรวมสองโฉนดและขายที่ดนิรวมสองโฉนดต่อ  
เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา สาขาวงัน้อย โดยลงนามในค าขอจดทะเบยีนทัง้สอง
ประเภทว่าเป็นผู้ท าการแทนผู้ฟ้องคด ีทัง้ที่ผู้ฟ้องคดไีม่เคยมอบอ านาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  
ไปด าเนินการแทนผู้ฟ้องคด ีอนัเป็นการจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนของเจา้พนักงานที่ดนิ เป็นคดพีพิาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ แต่โดยทีเ่ป็นการจดทะเบยีน
สทิธแิละนิตกิรรม อนัเป็นผลสบืเนื่องจากการใช้อ านาจของ บสท. ตามมาตรา ๗ ประกอบกบั
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชก าหนดบรรษัทบรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  
ในการบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพที่ บสท. รบัโอนมาจากสถาบนัการเงนิและบรษิัทบรหิาร
สนิทรพัย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหรอืความมัน่คงของประเทศตามขอบ
วตัถุประสงค์ของ บสท. ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดของ บสท. เป็นส าคญั ซึ่งการที่ศาลจะมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนการจดทะเบยีนระงบัจ านองรวมสองโฉนดและการจดทะเบยีนขายรวมสองโฉนดไดน้ัน้ 
ศาลจ าต้องพจิารณาว่าการด าเนินการบงัคบัจ านองกบัทรพัยส์นิของผูฟ้้องคดทีีเ่ป็นหลกัประกนั
ส าหรบัสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และการจ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัประกนัดงักล่าวโดยวธิกีาร
ขายทอดตลาดของ บสท. เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชก าหนดบรรษัทบริหาร
สนิทรพัย์ไทยฯ หรอืไม่ ซึ่งบทบญัญตัิตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดเดยีวกนั ก าหนด 
ไม่ให้น ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บงัคบักับ 
กรณีดงักล่าว ศาลปกครองจงึไม่มอี านาจพิจารณาพิพากษาหรอืมคี าสัง่เกี่ยวกับข้อพิพาท  
ในคดนีี้ได ้(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๓๑/๒๕๕๕) 

 
 
 

  



                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                            แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๙ 
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 ๒.๒.๑๒ การใช้อ านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนูญ 

 

 กรณีฟ้องว่า บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้ของพรรคการเมือง 
ทัง้ ๔๐ พรรค ทีย่ ืน่ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ฝา่ฝืนมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๙๗ (๑) ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ดงักล่าว  
มแีต่เฉพาะผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยไม่มกีาร
กระจายไปตามภาคต่างๆ ของประเทศอย่างเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดใีนฐานะผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จงึได้มี
หนังสือขอคัดค้านการเลือกตัง้ต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ แต่ต่อมาส านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดม้หีนังสอืแจง้ว่าคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า 
การกระท าดงักล่าวมไิด้เป็นความผดิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้ จงึสัง่ไม่รบัค าคดัค้าน  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ ให้
คณะกรรมการการเลือกตัง้พิจารณาและมคี าสัง่หรอืค าวินิจฉัยค าคดัค้านให้เสร็จสิ้นภายใน  
๓๐ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ถึงที่สุด เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้มมีติ 
ไม่รบัค าร้องของผู้ฟ้องคดีที่คดัค้านการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยอาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
ทีบ่ญัญตัใิห้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจสบืสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จรงิและวนิิจฉัย  
ชีข้าดปญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ การกระท าดงักล่าว 
จงึเป็นการวนิิจฉยัชีข้าดขององคก์รตามรฐัธรรมนูญซึง่เป็นการใชอ้ านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนูญ 
มใิช่คดพีพิาทที่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี ฟ.๑๗/๒๕๕๕) 
 กรณีฟ้องว่า การเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาริกาและ
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสาริกาเมื่อวนัที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ เป็นการกระท า 
ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในวนัดงักล่าวมกีารจดังานเลีย้งมงคลสมรสในโรงเรยีนสารกิา
ซึ่งเป็นเขตเลอืกตัง้เขตหน่ึง ผู้ฟ้องคดจีงึได้มหีนังสอืรอ้งเรยีนคดัค้านการเลอืกตัง้ต่อประธาน
กรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครนายกขอให้ตรวจสอบการเลือกตัง้ดงักล่าว  ต่อมา 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ประกาศผลการเลอืกตัง้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลสาลกิา 
และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสาริกา โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
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๒๕๕๔ ผูฟ้้องคดจีงึมหีนังสอืถงึคณะกรรมการการเลอืกตัง้ขอใหต้รวจสอบเรื่องดงักล่าวอกีครัง้ 
แต่ไม่มีการวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ตาม 
กรอบอ านาจของศาลปกครอง ดงันี้  สัง่ให้การเลือกตัง้ตกเป็นโมฆะและสัง่ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ เมื่อการมีหนังสือร้องเรยีนขอให้
ตรวจสอบการเลือกตัง้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้เพิกถอนผลการเลือ กตัง้ที่คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ได้ประกาศผลการเลอืกตัง้ไปแล้ว จงึเป็นกรณีการคดัค้านการเลอืกตัง้ โดยหาก  
ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการด าเนินการของคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นการละเลยไม่ใชอ้ านาจหน้าที่
ตามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นการฝา่ฝืนต่อกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้ กเ็ป็นการโต้แยง้เกี่ยวกบั
การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดปญัหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตัง้ 
สมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่น ตามพระราชบญัญตัิการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่น 
หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายตามที่บญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เป็นการใชอ้ านาจของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ตามมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ของรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าว อนัเป็นการใชอ้ านาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เป็นคดพีพิาทที่เกี่ยวกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผู้บรหิารท้องถิ่น 
อยู่ในอ านาจพจิารณาและวนิิจฉัยของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ฟ.๔๐/๒๕๕๕) 
 

๓. ข้อพิจารณาเก่ียวกบัอ านาจหรือเขตอ านาจของศาลปกครองกรณีคดีท่ีย่ืนฟ้อง 
ต่อศาลปกครองชัน้ต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเดน็เก่ียวพนักนั 

 

๓.๑ กรณีคดีท่ีย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นมีหลายข้อหาเก่ียวพนักนั 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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๓.๒ กรณีคดีท่ีย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นมีหลายประเดน็เก่ียวพนักนั 

 

 ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นท่ีจ าเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน 
ซ่ึงมิใช่ศาลปกครอง  

 

    (๑) ประเดน็เก่ียวกบัความเป็นผูมี้สิทธิในท่ีดิน    

       

      กรณีที่ผู้ ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ส านักงานที่ดิน 
จงัหวดัสระบุร ีสาขาแก่งคอย ออกโฉนดที่ดนิในบรเิวณที่พพิาทให้ผู้ฟ้องคดแีละให้เพกิถอน 
การออกโฉนดที่ดินให้นาย ว. เฉพาะส่วนที่ได้รงัวัดรุกล ้าเข้ามาในที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคด ี
มสีทิธคิรอบครอง เป็นคดพีพิาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั 
ออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ คดนีี้จงึอยู่ใน
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และแม้กรณีพิพาทตามค าฟ้องจะปรากฏว่า 
มปีระเดน็ที่ศาลจ าเป็นต้องวนิิจฉัยให้ได้ความก่อนว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้มสีทิธคิรอบครองในที่ดนิ
พพิาทตามที่กล่าวอ้างหรอืไม่ แล้วจงึจะสามารถวนิิจฉัยในประเดน็หลกัแห่งคดไีดว้่าค าสัง่ของ
ส านักงานทีด่นิจงัหวดัสระบุร ีสาขาแก่งคอย ทีอ่อกโฉนดทีด่นิให้แก่นาย ว. ชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืไม่ และการที่ส านักงานที่ดนิจงัหวดัสระบุร ีสาขาแก่งคอย ไม่ด าเนินการออกโฉนดที่ดนิ 
ใหผู้ฟ้้องคดตีามค าขอเป็นการละเลยต่อหน้าทีห่รอืไม ่ศาลกม็อี านาจวนิิจฉยัประเดน็เกี่ยวพนักนั
ทีต่้องวนิิจฉัยก่อนนัน้ เพื่อใหศ้าลสามารถวนิิจฉัยประเดน็หลกัแห่งคดไีดต้ามขอ้ ๔๑ วรรคสอง 
แห่งระเบยีบฯ ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๕๖๖/๒๕๕๔) 
 

    (๒) ประเดน็เก่ียวกบัความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมและมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ 

 

  กรณีฟ้องว่า นายทะเบยีนมลูนิธกิรุงเทพมหานครรบัจดทะเบยีนแก้ไข
เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของมูลนิธไิลออนส์ในประเทศไทยทัง้ฉบบั ตามมตขิองคณะกรรมการบรหิาร
มูลนิธิฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ผู้ ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯ  
ได้รบัความเสยีหาย จงึเป็นการฟ้องว่านายทะเบยีนมูลนิธกิรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรฐัใช้อ านาจตามกฎหมายรบัจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของมูลนิธิฯ ที่ผู้ฟ้องคด ี
เป็นสมาชกิอยู่โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากกระท าการโดยไม่ถูกต้องตามที่มาตรา ๑๒๘ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และข้อบังคับของมูลนิธิฯ ก าหนดไว้ และโดยที่ 
การรบัจดทะเบยีนของนายทะเบยีนมลูนิธกิรงุเทพมหานคร เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ 



 
 
 

๑๐๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดมีคี าขอให้ศาล 
เพกิถอนการจดทะเบยีนของนายทะเบยีนมลูนิธกิรุงเทพมหานคร อนัเป็นประเดน็หลกัแห่งคด ี
คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสัง่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
แม้ศาลปกครองชัน้ต้นจะต้องพิจารณาประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการประชุม  
และมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยก็ตาม แต่ก็ถือเป็นประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้อง  
วนิิจฉัยก่อน ซึ่งศาลปกครองชัน้ต้นมอี านาจวนิิจฉัยประเดน็ดงักล่าวได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง 
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จงึเป็นคดีปกครองที่ศาลปกครองมอี าน าจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๙๗/๒๕๕๔) 

 

 ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็น ท่ีจ า เ ป็นต้อง วิ นิจฉัยก่อนอยู่ ในอ านาจของ 
ศาลปกครองสงูสดุ 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 



                                                                                                                     

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทที่ ๔  
 

เงื่อนไขแหงการฟองคดีปกครอง 
 
 

การฟองคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะตองยื่นฟองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด ศาลปกครองจึงจะรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณาพิพากษาได 
ซ่ึงเง่ือนไขแหงการฟองคดีที่สําคัญ ไดแก การเปนผูมีสิทธิฟองคดี การดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย และการยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดี 
เปนตน 

 

๑. ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 

 

๑.๑ ผูเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 

 

 ๑.๑.๑ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

  ๑) เหตุแหงการเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 

   (๑) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ 

    

    (ก)  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา น้ัน  เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนอางวาเปนราษฎร 
ที่อาศัยอยูในบริเวณที่ดินที่อยูในเขตตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมากอน โดยเพาะปลูกพืชผล
ทํากินมาเปนเวลานาน ภายหลังพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ไดขับไลผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนออกจากที่ดินที่อาศัยทํากิน ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบหกคนยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๔) 



 
 
๑๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๘๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
ที่กําหนดใหปาปากคลองบางพระ ปาเกาะเจา และปาเกาะลอย ในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบล
หนองเสม็ด และตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ 
ทายกฎกระทรวงเปนปาสงวนแหงชาติ น้ัน  เม่ือผูฟองคดีทั้งสิบหาคนอางวาไดครอบครอง  
อยูอาศัย ทํากินในบริเวณดังกลาวมาตั้งแตกอนที่กฎกระทรวงฉบับพิพาทจะมีผลใชบังคับ  
ผูฟองคดีทั้งสิบหาคนจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากกฎกระทรวงฉบับพิพาทนับแตวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวประกาศ
และมีผลใชบังคับ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองที่ตําบล
หวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุมที่ดินซ่ึงผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ปลูกปาลมนํ้ามัน ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ (ป.ส. ๒๓) และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก. ๔ – ๐๑) ใหแกเกษตรกรทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว นั้น  กรณีถือวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๕) 

   กรณีฟองวา หัวหนาเขตรักษาพันธุสตัวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ 
สํานักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) ไดเขาปลูกปาและปกหลักเขตทับที่ดินที่ผูฟองคดี
ทั้งสิบหาคนเปนผูครอบครองทําประโยชน อันเปนผลมาจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
กําหนดบริเวณที่ดินปาทุงมน ปาบักได ปาตาเบา ปาฝงซายหวยทับทัน และปาหวยสําราญ  
ในทองที่ตําบลกาบเชิง ตําบลโคกตะเคียน ตําบลตะเคียน ตําบลดาน ตําบลแนงมุด ตําบลบักได  
ตําบลตาเมียง อําเภอกาบเชิง ตําบลตาตุม ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ และตําบลอาโพน  
ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน – หวยสําราญ สํานักงาน
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) หรือหนวยงานที่เก่ียวของยกเลิกเขตรักษาพันธุสัตวปาฯ  
ที่ทับที่ดินของผูฟองคดีและคืนที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน  ผูฟองคดีทั้งสิบหาคนยอมเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๒ – ๓๖/๒๕๕๕) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองวา  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลไดออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล วาดวยรูปแบบ 
และวิธีการแสดงขอความคําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือ 
ภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนประกาศที่พิพาทดังกลาว น้ัน  การท่ีผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดเปนผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาวที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากประกาศดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และ
มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวไดกําหนดใหมีการแสดงขอความคําเตือนทุกคร้ังและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดง 
ภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมไดใหอํานาจ
ในการกําหนดหลักเกณฑขางตนไว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนกฎกระทรวง
ดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่เปนผูประกอบกิจการคา ประกอบกิจการโรงงาน 
และผลิต เครื่องด่ืม สุรา เบียร ไวน และเครื่องบริโภคอ่ืน รวมถึงจัดจําหนายและกระจายสินคา 
ที่ไดมีการประกอบกิจการ และเปนตัวแทนจําหนายสินคาดังกลาวจากตางประเทศ กรณีดังกลาว 
ผูฟองคดีทั้งสี่จึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการออกกฎกระทรวงที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

       กรณีฟองวา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงไดรับคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 



 
 
๑๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

นิติกรชํานาญการพิเศษ ภายหลังจากที่ระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับ ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เน่ืองจากระเบียบดังกลาวกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ หรือ ๙ว กอนระเบียบฉบับน้ีมีผลใชบังคับเทาน้ัน ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนระเบียกระทรวงการคลังดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น และมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท แตเม่ือผูบังคับบัญชาไมดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนใหกับ 
ผูฟองคดี โดยนําระเบียบดังกลาวและหนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/
๒๖๐๗๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มาใชกับผูฟองคดี ดังนั้น ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซ่ึงบัญญัติวา ใหผูซ่ึงเปนพนักงานของสํานักงาน 
อยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนตามที่ไดรับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงาน
ตามสัญญาจาง ซ่ึงมีผลเปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิการตอเวลางานเม่ือเกษียณอายุในตําแหนงพนักงาน
ประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสท่ีจะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมกันชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานประจําของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดํารงตําแหนงผูตรวจการ (นักบริหาร ๙) ตั้งแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๓ ซ่ึงขอ ๙ ประกอบกับขอ ๘๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลใชบังคับขณะนั้น กําหนดใหพนักงานมีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกเปนพนักงานประจําพิเศษ เม่ืออายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณแตไมเกินหกสิบหาป
บริบูรณ แตกอนที่ผูฟองคดีจะเกษียณอายุ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่พิพาทยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดกําหนดบทบัญญัติ
ขอ ๙๘ ของระเบียบที่พิพาทไวดังกลาวขางตน บทบัญญัติดังกลาวจึงทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิ 
การตอเวลางานเม่ือเกษียณอายุในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่จะไดรับ
รายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ  ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองจากขอ ๙๘ ของระเบียบที่พิพาท 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา  
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะท่ีกําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๓ หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับ
อยูเดิม” เปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะมีผลเปนการตัดสิทธิผูฟองคดีและครูผูชวยที่บรรจุ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑ กอนวันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไมใหไดรับการปรับเงินเดือนขึ้น ๑๐,๗๗๐ บาท หรือขั้นต่ําของครู คศ.๑ 
ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. และคําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนขาราชการครูไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวย เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผานการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา ๒ ป แลวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู 
อันดับ คศ.๑ เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แตไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหไดรับเงินเดือน
ในอัตราขั้นต่ําของครู อันดับ คศ.๑ เน่ืองจากคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ยังไมไดออก กฎ ก.ค.ศ. มารองรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีดังกลาวและไมไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนในอัตราขั้นต่ําของครู อันดับ คศ.๑ ยอนหลังไปถึงวันที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑ เน่ืองจาก กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ที่พิพาท มิไดกําหนดใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ ยอนหลังไปถึงวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู คศ.๑ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน ) 

  กรณีฟองวา ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานสภาคณาจารย และกรรมการสภาคณาจารย การประชุมและการดําเนินงานของ 
สภาคณาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน
ขอบังคับดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงศาสตราจารย (สบ. ๕) ภาควิชาการสืบสวน 
สวนวิชาการสืบสวนและสอบสวน กองบังคับการวิชาการ กองบัญชาการโรงเรียนนายรอย



 
 
๑๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตํารวจ ซ่ึงเปนผูอยูในบังคับของขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากขอบังคับขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา  หลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน  ก .ค .ศ .  
ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในสวนที่กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการยายกรณีปกติขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
เน่ืองจากกําหนดใหสามารถยายผูบริหารสถานศึกษาตางกลุมได และไมไดกําหนดเกณฑ 
การสอบไว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหลักเกณฑดังกลาว น้ัน  เม่ือหลักเกณฑ
และวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดังกลาวถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป  ตอมา ไดมีการแกไขหลักเกณฑ 
และวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาใหมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๓๙๗ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือใชพิจารณาคํารองขอยายของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดยื่นคํารองไว 
ในระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยยังมีหลักเกณฑที่สามารถยายผูบริหาร
สถานศึกษาตางกลุมได และไมไดกําหนดเกณฑการสอบไวเชนเดียวกันเม่ือหลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวมีผลใชบังคับแกผูฟองคดีทั้งแปดดวย ผูฟองคดีทั้งแปด
จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากหลักเกณฑขางตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

       กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยขอ ๓ วรรคหน่ึง กําหนดใหกระทรวงยุติธรรมขอบัญชีบุคคลที่สามารถรับเปนทนายความ
ใหแกผูตองหาในชั้นสอบสวนจากสภาทนายความเพื่อที่กระทรวงยุติธรรมจะไดจัดสงใหแก 
ผูจัดหาทนายความ ขอ ๕ วรรคหนึ่ง กําหนดใหสภาทนายความปรับปรุงบัญชีตามที่กําหนด 
ในขอ ๓ ของกฎกระทรวงใหเปนปจจุบันและใหสงกระทรวงทุกหกเดือนเพ่ือจัดสงบัญชีใหมใหแก
ผูจัดหาทนายความ และขอ ๕ วรรคสาม กําหนดใหกระทรวงจัดหาคาใชจายใหสภาทนายความ  
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายและขัดตอมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ วาดวยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๐๙ 
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ที่มีอาชีพทนายความและผูมีอาชีพทนายความอ่ืน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอ ๓ 
วรรคหนึ่ง ขอ ๕ วรรคหน่ึงและวรรคสาม ของกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีประกอบ
อาชีพทนายความตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน
ตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕) 

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ  

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม 
   

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงอางสิทธิในฐานะเปนประชาชนผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่กับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ฟองวา สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
ออกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต 
ใหใชคลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน ๒.๑ GHz โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไมอาจใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ ๒G ได ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศฉบับพิพาท และระงับการประมูลคลื่นความถี่ขางตน น้ัน  
เม่ือประกาศดังกลาวมีเน้ือหาเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพ่ือการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน ๒.๑ GHz เพ่ือใหผูที่ประสงคจะยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ IMT ยาน ๒.๑ GHz ทราบถึงหลักเกณฑหรือวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
จะใชในการพิจารณาใหใบอนุญาต รวมทั้งขอกําหนดเง่ือนไขที่ผูชนะการประมูลจะตองดําเนินการ
กอนและหลังไดรับใบอนุญาต  ดังน้ัน ผูที่ไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาว คือ ผูที่มีความ
ประสงคจะขอรับใบอนุญาต ซ่ึงตองเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามเงื่อนไขในประกาศ และตองมิใชคนตางดาวตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ประกาศพิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงตอนิติบุคคล 
ที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิในการขอรับใบอนุญาต ผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาจึงไมมีคุณสมบัติที่จะขอรับใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ตามประกาศดังกลาว  
ประกอบกับผูฟองคดีมิได เปนผู มีสิทธิ เขารวมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 
เพ่ือการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน ๒.๑ GHz ตามประกาศคณะกรรมการ



 
 
๑๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ผูฟองคดีจึงไมไดมีสวนไดสวนเสียจากการออกประกาศพิพาท 
แตอยางใด  นอกจากน้ี ประกาศดังกลาวไมมีขอกําหนดใดที่เปนการยกเลิกการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ ๒G อันจะสงผลใหผูฟองคดีตองเปลี่ยนเครื่องโทรศัพทใหมเปน 
ระบบ ๓G ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศขางตน (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนจากการที่บริษัท พ. 
ซ่ึงไดรับอนุญาตใหทําการผลิตเอทานอล ไมขายเอทานอลใหกับผูฟองคดี โดยผูฟองคดีเห็นวา 
มีมูลเหตุมาจากขอ ๔ ของประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา 
สําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซ่ึงกําหนดใหขายแกเฉพาะผูคานํ้ามันเทาน้ัน ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาวและสั่งหามมิใหอธิบดีกรมสรรพสามิต 
ออกขอกําหนดใดๆ ที่ไมเปนธรรมตอบุคคลธรรมดาในการซื้อเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพ
เพ่ือนําไปใชเปนเชื้อเพลิง น้ัน  เม่ือตามขอ ๔ ของประกาศดังกลาว กําหนดวา ผูไดรับใบอนุญาต
ทําสุรา ที่ประสงคจะของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลที่ผลิตได ตองยื่นคําของดเวนภาษีสุรา
สําหรับเอทานอลตอสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยูตามแบบ (สอน. ๐๑)  
ทายประกาศนี้ โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต ซ่ึงเปนเรื่อง
เก่ียวกับการของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลของผูไดรับใบอนุญาตทําสุราชนิดสุราสามทับ 
(เอทานอล) ที่นําไปผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงเทาน้ัน ไมมีขอความใดที่กําหนด 
ใหมีการซ้ือขายเอทานอลใหแกเฉพาะผูคานํ้ามันตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง นอกจากนี้ ตามแบบ 
สอน. ๐๑ ทายประกาศดังกลาวก็เปนแบบยื่นคําของดเวนภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสามทับ 
(เอทานอล) สําหรับนําไปใชผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช เปนเชื้อเพลิง ไม มีสวนใด 
ที่ระบุใหมีการขายเอทานอลใหแกเฉพาะผูคานํ้ามันตามที่ผูฟองคดีกลาวอางเชนกัน ผูฟองคดี 
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได
จากประกาศกรมสรรพสามิตอันเปนมูลพิพาทในคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๔) 
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 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากบทบัญญัติในขอ ๘ และขอ ๒๒ ของกฎกระทรวงดังกลาวขัดกับประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงพิพาท ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๘ และขอ ๒๒ ของกฎกระทรวงดังกลาว และใหใช
หลักเกณฑและวิธีการท่ีใชบังคับอยู น้ัน  เม่ือกฎกระทรวงที่พิพาทในคดีน้ีเปนการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดทรัพยเพ่ือบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา
ของศาล  ดังน้ัน ผูที่จะไดรับผลกระทบจากการออกกฎกระทรวงดังกลาวตองเปนผูที่มีสวนไดเสีย
ในการบังคับคดีโดยวิธียึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษา  
แตขอเท็จจริงจากคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีเปนโจทกในคดีแพงของศาลจังหวัดเกาะสมุย  
ซ่ึงศาลมีคําพิพากษาใหขับไลจําเลยออกจากที่ดินอันเปนกรรมสทิธิข์องผูฟองคดี ในการดําเนินการ
บังคับคดีขับไล เจาพนักงานบังคับคดีจะตองจัดการใหผูฟองคดีเขาครอบครองที่พิพาทโดยการ 
ปดประกาศขับไลจําเลยและบริวารใหออกจากบาน ซ่ึงปลูกสรางอยูบนที่ดินแปลงดังกลาว  
การดําเนินการบังคับขับไลดังกลาวจึงไมเก่ียวของกับการขายทอดตลาดทรัพย การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงที่พิพาทจึงไมมีผลกระทบ
โดยตรงตอผูฟองคดี และแมผูฟองคดีจะกลาวอางวาผูฟองคดีไดรวบรวมทรัพยสินของจําเลย
และบริวารซึ่งอยูในสถานที่พิพาทเพ่ือสงมอบคืนใหแกฝายจําเลย หากจําเลยไมมารับภายในกําหนด 
จะตองนําออกขายทอดตลาดตอไปก็ตาม แตในการจัดการใหผูฟองคดีเขาครอบครองทรัพย  
ถามีสิ่งของของลูกหน้ีตามคําพิพากษาท่ีอยูในทรัพยน้ัน เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการ
มอบใหเจาหน้ีตามคาํพิพากษารักษาไว หรือจัดการขนยายไปเก็บรักษา ณ สถานที่ใดโดยใหลูกหน้ี
ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายตามมาตรา ๒๙๖ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ซ่ึงถาลูกหน้ีตามคําพิพากษาไมรับสิ่งของคืนภายในเวลาที่กําหนด ก็เปนอํานาจของเจาพนักงาน
บังคับคดีที่จะขออนุญาตตอศาลนําสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาด แลวเก็บรักษาเงินสุทธิหลังจาก
หักคาใชจายไวแทน การดําเนินการดังกลาวจึงเปนเรื่องระหวางเจาพนักงานบังคับคดีกับศาลที่
บังคับคดี และผูที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี 
ยอมไดแกลูกหน้ีตามคําพิพากษา  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตามคําขอดังกลาว 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๘/๒๕๕๕) 
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  (๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการออกคําสั่ง 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา ทางราชการไดนําที่ดินของบิดาผูฟองคดีที่เปน
มรดกตกทอดมายังผูฟองคดีและทายาทคนอ่ืนๆ ไปออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) 
ใหแกราษฎรรายอ่ืน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกโดยอาศัยหลักฐาน
แบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) อันเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน ส.ค. ๑  
และ น.ส. ๓ ฉบับดังกลาว และใหผูฟองคดีและทายาทไดสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกลาว น้ัน 
เม่ือผูฟองคดีอางวาที่ดินที่มีการแจง ส.ค. ๑ และออก น.ส. ๓ ฉบับพิพาท เปนที่ดินของบิดา 
ผูฟองคดีที่เปนมรดกตกทอดมายังผูฟองคดีและทายาท ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการรับแจง 
ส.ค. ๑ และการออก น.ส. ๓ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๕๔) 

 กรณีมีผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี สาขาสามชุก ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นคัดคานการขอออกโฉนดที่ดินรายดังกลาว แตเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก มีคําส่ังไมรับคําคัดคานของผูฟองคดี และเม่ือผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่ง ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณไดวินิจฉัยวา คําสั่งไมรับคําคัดคานดังกลาวชอบแลว น้ัน   
ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากคําส่ังและคําวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง สวนแยกหนองบัว ที่ปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี และใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเพ่ือออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
ตามสิทธิตอไป น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่พิพาทตาม
หลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการที่เจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําขอ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนําหลักฐานแบบแจงการครอบครอง 
(ส.ค.๑) ไปดําเนินการขอเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน แตเจาพนักงานที่ดินเห็นวาที่ดินของผูฟองคดี
อยูในที่สาธารณประโยชนซ่ึงเปนเขตจัดรูปที่ดิน จึงสงเรื่องใหสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๓ 
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พิจารณา โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีมติใหคงที่สาธารณประโยชนดังกลาวไว 
เพ่ือใชประโยชนในการจัดรูปที่ดินตอไป เจาพนักงานที่ดินจึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงาน
ที่ดินดังกลาว น้ัน  กรณีถือไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา 
ออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดินซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวาซ้ือที่ดินมาจากบุคคลอ่ืนโดยมีหลักฐาน
หนังสือสงมอบการครอบครองที่แสดงวาผูฟองคดีไดที่ดินมากอนการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน  
ซ่ึงหากผูฟองคดีไดครอบครองทําประโยชนโดยเจตนาเปนเจาของขณะที่มีการเดินสํารวจ 
ออกโฉนดที่ดินจะมีผลใหการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูฟองคดีจึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผูปกครอง
นิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน นําที่ดินสวนที่ผูฟองคดีซ้ือและรับมอบมาจาก
เจาของที่ดินเดิมไปออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ใหแกบุคคลอ่ืน เปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน น.ค. ๓ ดังกลาว เฉพาะที่ดิน 
สวนที่ผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง น้ัน  ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีออกหนังสืออนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดินบางสวน 
ที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน โดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหบุคคลดังกลาวยื่นฟองคดี 
ตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานีกลาวหาวาผูฟองคดีบุกรุกที่ดินของตน ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกลาว น้ัน  ผูฟองคดียอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการกระทําของปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๗/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินมีคําส่ังใหเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยใหเหตุผลวาออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของ
อธิบดีกรมที่ดินดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่ถูกเพิกถอน ผูฟองคดี
จึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๗/๒๕๕๔) 
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  กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ ดินออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลภายนอกที่ซ้ือที่ดิน
ดังกลาวมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนไดรับความเสียหาย จากการที่อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําส่ัง 
ใหเพิกถอนและแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวของผูฟองคดี 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ที่ถูกเพิกถอนและแกไข จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ 
ของกรมที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงเปนเพียง
ภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินและ 
ออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากท่ีดินดังกลาว 
เปนที่ดินมือเปลาซ่ึงผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบิดาของ 
ผูฟองคดีซ่ึงถึงแกความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ 
ดังกลาว และใหออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อ 
ถือครองในที่ดินที่พิพาท น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการออกเอกสาร 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ไดยื่นคําขอ
รังวัดออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ แตในวันรังวัด 
เจาของที่ดินขางเคียงไดคัดคานแนวเขตที่ดินที่ผูฟองคดีนําชี้และไดนําชี้แนวเขตที่ดินรุกล้ํา 
เขามาในที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบ  
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและมีคําส่ังออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีซ่ึงมีพ้ืนที่นอยกวาที่ผูฟองคดียื่นคําขอโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่พิพาทดังกลาว และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี  
สาขาเวียงสระและกรมท่ีดินมีคําสั่งออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนที่ผูฟองคดีไดยื่น 
คําขอ น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากคําส่ังที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๕/๒๕๕๕) 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๕ 
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  กรณีฟองวา กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินใหแกบริษัท ก. ทับที่ดิน
ที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากท่ีดินดังกลาว 
เปนที่ดินริมตลิ่งแมนํ้า จึงเปนที่สาธารณะ ไมสามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหแกบุคคลใดๆ ได 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเฉพาะสวนที่ออกทับที่ดิน 
ของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีไดสิทธิทํากินในที่ดินที่ไดครอบครองอยูในปจจุบัน หากไมอาจ 
เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวได ใหผูมีสวนไดเสียในที่ดินชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีตามราคา
ซ้ือขายที่ดินในปจจุบัน น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่กรมที่ ดิน 
ออกโฉนดที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีชื่อเปนผูถือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.)  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ สาขาสมเด็จ ไดออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี แตผูฟองคดีเห็นวา 
การออกโฉนดที่ ดินดังกลาวทําใหเน้ือที่ ดินขาดหายไป ผูฟองคดีจึงไดแจงดวยวาจาตอ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดดังกลาวใหทําการแกไขโฉนดที่ดินใหมีเน้ือท่ีเทากับเน้ือที่ที่ระบุ 
ในหนังสือรับรองการทําประโยชน แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพิกเฉย ทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดทําการแกไขโฉนดที่ดิน
ใหมีเน้ือที่เทากับเน้ือที่ที่ระบุในหนังสือรับรองการทําประโยชน น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวา 
ตนเปนเจาของที่ดินพิพาทและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดออกโฉนดที่ดินโดยมีเน้ือที่ไมถูกตอง 
ตรงตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน ผูฟองคดีจึงเปนผูได รับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทํา 
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาง ฮ. ไดยื่น
คําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จํานวนสองฉบับ 
ซ่ึงมีชื่อนาง ฮ. เจามรดก เปนผูมีสิทธิครอบครอง แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไดมี
คําสั่งใหยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาวของผูฟองคดี โดยอางวาตําแหนงที่ดินตาม
หลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกลาวทับกับที่ดินมีโฉนดและทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีเห็นวาเปน
คําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
เจาพนักงานที่ ดินจังหวัดดังกลาวและใหเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดออกโฉนดที่ ดินตาม 
หลักฐาน ส.ค. ๑ ใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาง ฮ. 
ยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑  
ทั้งสองฉบับดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน



 
 
๑๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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หรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําส่ังยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ไมเห็นชอบ
ใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและมติของสภาเทศบาลตําบลเวียง 
ที่ยืนตามมติเดิมไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติที่ประชุม 
สภาเทศบาลตําบลเวียงดังกลาวและใหสภาเทศบาลตําบลเวียงเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน
ในพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติ น้ัน  จากขอกําหนดในระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตให 
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ การไดรับความเห็นชอบ 
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับประกอบการยื่นคําขออนุญาต  
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นชอบใหผูใดเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ  
ยอมไมอาจย่ืนคําขออนุญาตได เพราะขาดหลักฐานที่เปนเง่ือนไขสําคัญประกอบคําขอตามที่ 
ระบุไวในแบบคําขอ ป.ส. ๒๑ และเปนเง่ือนไขสําคัญที่จะไมไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ในเขตปาสงวนแหงชาติ การที่สภาเทศบาลตําบลเวียงมีมติไมเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติดังกลาว เปนการกระทําตามขอ ๘ (๕) ของระเบียบกรมปาไม วาดวย
การอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงออก 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูฟองคดี 
จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
อันเนื่องจากมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีหนังสือไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชที่ดินในสวนที่อยูใน
ความครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุเปนเสนทางผานเขาออกที่ดินของ 
ผูฟองคดี ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอนุญาตใหผูฟองคดีผานเขาออกที่ดิน 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ครอบครองอยู น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผู มีกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินที่อยูตอเน่ือง 
กับที่ราชพัสดุในความครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ และไมมีอาณาเขตติดตอกับทางสาธารณประโยชน
โดยตรง การที่มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชที่ราชพัสดุดังกลาวเปนทางเขาออก 
สูทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีจึงผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๗ 
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เสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากหนังสือดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนตัวแทนของคณะสังคมศาสตร ในการประชุม
เพ่ือเลือกกันเองของตัวแทนเพื่อเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒแทนตําแหนงที่วางฟองวา มติที่ประชุมของตัวแทนคณะที่ไดเลือกตัวแทนจาก
คณะเภสัชศาสตรเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยฯ ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนตัวแทน
ของคณะสังคมศาสตร ซ่ึงเปนผูมีสิทธิอาจจะไดรับการเลือกเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยฯ การที่ผูฟองคดีโตแยงหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอใหเลื่อนการประชุมไปกอน แตที่ประชุมไดดําเนินการ
ประชุมตอไป และมีมติเลือกตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตรเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัย โดยผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่ง
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๓/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งเรื่องการเปด
อบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตร กอส.) โดยไมมีการประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติ และวิธีคัดเลือก 
ผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมใหขาราชการตํารวจทราบโดยทั่วไป ทําใหผูฟองคดีและขาราชการ
ตํารวจอ่ืนไมไดสมัครเขารับการฝกอบรมดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ที่แตงตั้งขาราชการตํารวจที่สําเร็จการฝกอบรมหลกัสูตรดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปในการเขารับ 
การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดีมีความประสงคจะไดรับการแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๑/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย
ไดยื่นใบขอออกจากงานตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ พ ๔๒/๒๕๔๗ เร่ือง  
การออกจากงานโดยความเห็นชอบรวมกัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗  



 
 
๑๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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แตปรากฏวาผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานออกจากงาน 
โดยความเห็นชอบรวมกันโดยไมปรากฏชื่อของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและ
ธนาคารแหงประเทศไทยเพิกถอนคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีออกจากงานโดยความเห็นชอบ
รวมกัน และมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากงานโดยความเห็นชอบรวมกัน พรอมทั้งจายเงินเพ่ิมพิเศษ
และสิทธิประโยชนอ่ืนพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดีตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่ พ ๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง การออกจากงานโดยความเห็นชอบรวมกัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ฯ น้ัน  
กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําสั่งที่พิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๗/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ซ่ึงเปนผูสมัครเขาดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการและไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีฯ ใหเปนผูอยูในบัญชีรายชื่อผูที่เหมาะสมจํานวนสามคนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฟองวา มติของ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพ่ือสรรหาบุคคล 
ที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฯ  
ใหมอีกคร้ังหน่ึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว น้ัน  เม่ือมติดังกลาวมีผลเปนการยกเลิกบัญชีรายชื่อผูฟองคดีที่ ๖  
ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ ผูฟองคดีที่ ๖  
ถึงผูฟองคดีที่ ๘ จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากมติที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการ
พิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน) ฟองวา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต ๓ ไดออกประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแตงตั้งหรือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยกําหนด
ตัวชี้วัดประกอบเกณฑการพิจารณาตัวบุคคลและเกณฑการใหคะแนนใหขาราชการในสังกัด 
ไดทราบกอนเปนการลวงหนา ตามที่กําหนดไวในหนังสือส่ังการของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/
ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๑๙ 
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ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งหรือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา) 
ผูฟองคดีจึงเปนผูที่อยูในบังคับของประกาศที่พิพาท และเปนผูที่อยูในขายที่จะไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศฉบับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
มีคําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตตาม 
มติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน   
เม่ือผูฟองคดีเปนผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยไดรับ
การคัดเลือกขึ้นบัญชีไวในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือกในคราวดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กระบวนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตามประกาศของกรมศุลกากร 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูมี
ประสบการณตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษตามประกาศของกรมศุลกากรทั้งหมด 
และดําเนินการใหมใหเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปน 
ผูมีสิทธิและไดสมัครสอบขอเขียนตามประกาศกรมศุลกากร เร่ือง รับสมัครสอบขอเขียน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แตไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดี 
เปนผูสอบผานตามประกาศกรมศลุกากร เรื่อง รายชื่อผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 
และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศ
ของกรมศุลกากรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๕) 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา คําส่ังของอธิบดีกรมที่ดินที่ลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการเนื่องจากขาดราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่ให 
ลดโทษลงเปนใหปลดออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดี
ถูกลงโทษไลออกจากราชการ ตอมาไดลดโทษเปนใหปลดออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงยอมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเน่ืองจากคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนประกอบกิจการ
จําหนายรถบรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค และรถดับเพลิงชนิดตางๆ อันเปนครุภัณฑที่เทศบาล
ตําบลศาลเจาไกตอตองการประมูลซ้ือ ไดกลาวอางวาประกาศประมูลซ้ือครุภัณฑของเทศบาลตําบล
ศาลเจาไกตอไดกําหนดคุณสมบัติของครุภัณฑเอ้ือประโยชนใหผูเสนอราคาบางรายและกีดกัน 
ผูฟองคดีไมใหเขาแขงขันในการเสนอราคา ซ่ึงหากไมมีการกําหนดคุณสมบัติดังกลาว ผูฟองคดี
ยอมมีโอกาสไดเขาแขงขันในการเสนอราคา และอาจไดรับสิทธิเขาทําสัญญาซ้ือขายกับเทศบาล 
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๗/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด ประกอบ
กิจการดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรฟองวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศ
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา คณะกรรมการประกวดราคาอาจจะขอไปดูผลงานท่ีบริษัทฯ  
ผูเสนอราคาไดเคยพัฒนาโปรแกรมระบบดังกลาวใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามที่ขอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา อันมีลักษณะเปนการกีดกันผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหม ทําให
ผูฟองคดีหมดโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูรับจาง รวมทั้งการที่ประกาศดังกลาว
กําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท เปนการกําหนดราคา 
ที่สูงเกินสมควร ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอใหศาลมี 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๒๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอกําหนดตามเอกสารประกาศประกวดราคาดังกลาว และให
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาใหมีความเหมาะสม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ น้ัน  เม่ือผูฟองคดีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ประเภท
บริษัทจํากัด ประกอบกิจการดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนงานรับจางลักษณะ
เดียวกันกับงานจางตามประกาศประกวดราคา และมีความประสงคที่จะเขารวมเสนอราคา 
ตามประกาศประกวดราคาดังกลาว และเม่ือผูฟองคดีไดศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑในการคัดเลือก
ผูรับจางตามประกาศประกวดราคาดังกลาวแลวเห็นวามีหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ซ่ึงหากผูฟองคดีซ้ือเอกสารประกวดราคาและเขารวมเสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยอมตองพิจารณาคัดเลือกผูรับจางตามหลักเกณฑการพิจารณาดังกลาว และยอมเปนที่คาดการณ
ไดวาผูฟองคดีจะไมผานการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตามประกาศประกวดราคาอยางแนนอน  
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศ
ประกวดราคาที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลโดยมิพักตอง
ซ้ือเอกสารประกวดราคาและเขารวมเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกลาวแตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองวา องคการบริหารสวนตําบล
นาเริกไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผูฟองคดี 
ทั้งสี่สิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม น้ัน   
เม่ือการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนดังกลาวจะนําไปสูการเพาะเลี้ยงสุกร ซ่ึงการประกอบ
กิจการขางตนเปนที่ประจักษโดยทั่วไปวากอใหเกิดนํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดจนกลิ่นและเสียง  
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม และกําหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ํ าทิ้ งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ ยงสุกร ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดใหการเลี้ยงสุกร
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือ 
 



 
 
๑๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ออกสูสิ่งแวดลอม และเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ
ประเภทการเลี้ยงสุกรตามลําดับ ประกอบกับผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนอยูอาศัยและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในทองที่อันเปนชุมชนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลฯ จึงมีสิทธิ 
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งน้ีเพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน และสิทธิดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดี 
ทั้งสี่สิบสองคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย  
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําที่พิพาท (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 กรณีฟองวา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีคําสั่ง
บังคับใหผูฟองคดีตองเปนสมาชิกและหักสงเงินใหกองทุนฯ ทั้งที่ผูฟองคดีมีสิทธิเลือกที่จะสมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนฯ หรือไมก็ได เน่ืองจากผูฟองคดีมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังมิใหผูฟองคดี
ตองเปนสมาชิกกองทุนฯ น้ัน  ถือไดวาผูฟองคดีเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องจากคําสั่งของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ เปนมูลพิพาทในคดีน้ี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร
และตอประทานบัตรทําเหมืองแรใหแกผูประกอบการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนการออกประทานบัตรพิพาท น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเห็นวาการออก
ประทานบัตรและการตอประทานบัตรทําเหมืองแรดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 
ที่ผูฟองคดีอาศัยอยู ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
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หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการออกประทานบัตรทําเหมืองแรและการตอ
ประทานบัตรเหมืองแรดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีคําสั่ง
ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดี เน่ืองจากพื้นที่ตามคําขออยูในเขตประกาศกําหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ไมสามารถดําเนินการเพ่ือการอนุญาตประทานบัตร
ในพ้ืนที่ดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน  ผูฟองคดี
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการ
จังหวัดระยองกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเบียดบัง 
เงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลฯ อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลฯ สิ้นสุดลง แตผูวาราชการจังหวัดระยองกลับมีคําวินิจฉัยใหยุติเร่ืองรองเรียนของ 
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดระยองและใหมีคําวินิจฉัยใหมใหเปนไปตามกฎหมาย น้ัน   
คดีน้ีผูฟองคดีกลาวอางวานายกองคการบริหารสวนตําบลฯ ปฏิบัติหนาที่และมีพฤติกรรม 
ในทางทุจริตอันเปนเรื่องการนํารายไดขององคการบริหารสวนตําบลฯ ไปใชจายตามอํานาจ
หนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ ซ่ึงมีผลกระทบตอประโยชนของประชาชน 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลฯ เม่ือผูฟองคดีเปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร 
สวนตําบลฯ เปนผูมีสิทธิเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลฯ และเปนผูรองเรียนกรณีดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิ 
ฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองวา 
นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหน่ึงเปนผูใหญบานโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากนาย ป. มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการกระทําที่มีบุคคลแจงยายชื่อ 
เขามาในทะเบียนบานโดยไมไดอาศัยอยูจริง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ของนายอําเภอบึงนารางดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
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ในคร้ังดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

    กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินในฐานะที่ผูฟองคดี 
เปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย จึงเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ 
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา ๓๙ (๑๕) ประกอบ 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวามติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมาย น้ัน เม่ือผูฟองคดี 
เห็นวาผูฟองคดีมิไดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หน้ีสินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครเขาเปนกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งฟองวา ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง รายชื่อผูอํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําเขตและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน  กรณีดังกลาว
เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
โดยไมมีชื่อผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการออกคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๕) 
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 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟองว า ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยมีคํ าสั่ ง 
โดยไมชอบดวยกฎหมายพักใบอนุญาตเปนเจาหนาที่รับอนุญาตในระบบซ้ือขายหลักทรัพย 
และไมอนุญาตใหผูฟองคดีปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่การตลาดเปนเวลา ๓ เดือน ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูไดรับใบอนุญาตเปน
เจาหนาที่การตลาดและเจาหนาที่รับอนุญาตระบบซ้ือขายจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ผูฟองคดีจึงถูกกระทบสิทธิจากการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีคําสั่งลงโทษดังกลาว  
และถือเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่ง 
ที่พิพาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๔) 

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลภูเขียวออกใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคารใหแกนาง ณ. และนาง ว. ทําการดัดแปลงอาคารราชพัสดุเพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหมโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายกับผูฟองคดีทั้งในการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอยและการสัญจรในถนนที่ผาน
หนาอาคารดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว น้ัน   
เม่ือผูฟองคดีมิใชเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารท่ีอยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคาร 
ราชพัสดุพิพาท หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดัดแปลงอาคารดังกลาว 
แมจะอางความเดือดรอนในการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอยของผูฟองคดีแตก็มิใช 
ผลโดยตรงจากการออกใบอนุญาตใหดัดแปลงอาคารพิพาท ประกอบกับความไมสะดวกในการ
ใชเสนทางจราจรในถนนที่ผานหนาอาคารพิพาท ก็เปนเพียงการคาดการณถึงความเสียหาย 
ในอนาคตอันไกลเกินกวาเหตุ กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการออกใบอนุญาตดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๕๔) 
 กรณีผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต
ออกคําส่ังจํานวน ๔ ฉบับ คือ คําส่ังใหผูฟองคดีที่ ๒ ระงับการกอสรางบานไมเพิงสังกะสี 
ชั้นเดียวจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น คําส่ังหามผูฟองคดีที่ ๒ ใชบานไม 
เพิงสังกะสีชั้นเดียว คําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง และคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนบานไม 
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เพิงสังกะสีชั้นเดียว (เน่ืองจากไมปฏิบัติตามคําส่ังของเทศบาล) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ซ่ึงผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนเห็นวา คําส่ังของนายกเทศมนตรีเมืองรังสิต
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทั้ง ๔ ฉบับขางตน น้ัน  เม่ือคําสั่ง
ของนายกเทศมนตรีเมืองรังสิตดังกลาวมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ 
ผูฟองคดีที่ ๒ โดยใหระงับการกอสรางบาน หามใชบาน ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางบาน 
และทําการร้ือถอนบานของผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๒ จึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดโดยตรงจากคําส่ังขางตน  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตมิไดมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๘  
อันจะเปนเหตุใหผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๘ ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากคําส่ังดังกลาว 
ดังน้ัน ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๘ จึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย
หรืออาจจะไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากคําส่ังทั้ง ๔ ฉบับ
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๕ ) 

  กรณีฟองวา คําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควาย
ตามหนังสือ ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองระงับ 
การกอสรางและรื้อถอนอาคารที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  แมวาหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลคลองควาย ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขางตน  
จะเปนการกระทําในฐานะที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายเปนเจาพนักงานทองถิ่น
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แตหนังสือดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีทั้งสอง
ปฏิบัติตามเทาน้ัน หากผูฟองคดีทั้งสองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็อาจถูกดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป ซ่ึงตอมานายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายก็ไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งสองระงับการกอสรางอาคารและคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารทั้งหมดและรั้วสังกะสี
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ตลอดจนไดมีหนังสือแจงความดําเนินคดี 
ตอสถานีตํารวจภูธรสามโคกกรณีผูฟองคดีทั้งสองฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  ดังน้ัน 
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลคลองควาย ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ดังกลาว จึงมิไดมีผลกระทบโดยตรงตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสอง  
ซ่ึงมิใชคําสั่งทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองขอให
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เพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายตามหนังสือ ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังกลาว  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๕) 

   กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายซ่ึงปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสราง หามใชอาคาร 
และมีคําส่ังใหร้ือถอนอาคารทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  เม่ือคําส่ังใหระงับการกอสราง หามใช
อาคาร และรื้อถอนอาคารขางตน เปนการใชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดโดยผูแทนนิติบุคคล
เปนผูใชอํานาจ ซ่ึงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ กําหนดใหเปนอํานาจ
ของเจาพนักงานทองถิ่น คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการออกคําส่ังของผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายที่ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนการกระทําแทน 
ผูมีอํานาจหรือผูแทนนิติบุคคลผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด  ดังน้ัน การใดที่ผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายไดกระทําตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
จึงถือไดวาเปนการกระทําของผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวยเชนกัน แตสําหรับกรุงเทพมหานคร 
เปนหนวยงานทางปกครองมิไดมีสวนเก่ียวของในการออกคําสั่งอันเปนเหตุแหงขอพิพาทคดีน้ี  
กรุงเทพมหานครจึงมิไดมีกรณีพิพาทกับผูฟองคดี กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของกรุงเทพมหานครที่จะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๕) 
  

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ และเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีฟองวา กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหแกสหกรณ ผ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย และการทาเรือ
แหงประเทศไทยปลอยปละละเลยไมดูแลพ้ืนที่และอาจดําเนินการทําสัญญาเชาที่ดินใหมกับ
สหกรณดังกลาว ซ่ึงการประกอบกิจการดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดี
และประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังหามมิใหการทาเรือ 
แหงประเทศไทยทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือประกอบกิจการฆาและชําแหละสุกรใหแกสหกรณ ผ. 
จํากัด น้ัน  การท่ีการทาเรือแหงประเทศไทยจะทําสัญญาเชาที่ดินบริเวณโรงงานฆาสัตวกับผูใด
หรือแมแตกับสหกรณ ผ. จํากัด หามีผลทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาว เพราะเหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี 
สืบเน่ืองมาจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานใหแกสหกรณดังกลาว ซ่ึงมีผลทําใหสหกรณสามารถประกอบกิจการในบริเวณ
พ้ืนที่ดังกลาวได อีกทั้งการทาเรือแหงประเทศไทยก็มิไดมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบ
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กิจการโรงงานฆาสัตวและชําแหละสัตวใหแกสหกรณดังกลาวตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองการทาเรือแหงประเทศไทยเปนคดีน้ี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก. ๔-๐๑) ใหแกราษฎรรายอ่ืน
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินที่สามีของผูฟองคดีไดรับอนุญาต 
ใหเขาทําประโยชน และผูฟองคดีไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวแทนสามีมาตั้งแต
สามีของผูฟองคดีเสียชีวิต ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมมีคําสั่งใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเพิกถอนคําส่ังตามหนังสือสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีที่แจงวาการออก สปก. ๔-๐๑ ใหแกราษฎรรายอ่ืนถูกตองแลว น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดินแปลงที่สามีของผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ซ่ึงผูฟองคดีอางวาไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวแทนสามีมาตั้งแตสามีของผูฟองคดี
เสียชีวิต กับที่ดินแปลงที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไดมีการออก สปก. ๔-๐๑ ใหแกราษฎร
รายอ่ืนน้ันมิใชที่ดินแปลงเดียวกัน และผูฟองคดีไมเคยมีสิทธิหรือเคยครอบครองที่ดินที่มีการออก 
สปก. ๔-๐๑ ใหแกราษฎรรายดังกลาว การออก สปก. ๔-๐๑ ดังกลาวจึงไมกระทบสิทธิของผูฟองคดี
แตประการใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องจากคําสั่งของปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีตามหนังสือดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๕/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร ดําเนินการ
จัดที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรในการจัดที่ดินที่พิพาท น้ัน  เม่ือปรากฏวาการจัดที่ดิน
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรตามคดีน้ีเปนการดําเนินการในที่ดินสวนที่สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซ้ือมาเพ่ือดําเนินการจัดใหแกสมาชิกเกษตรกร 
สภาประชาชน ๔ ภาค ตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เพ่ือแกไข
ปญหาเรื่องที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค โดยเฉพาะ และเปนการดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 
ในการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินใหแกกลุมเกษตรกรที่ไดรับความชวยเหลือเร่ืองที่ดินทํากิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเกษตรกรที่จะไดรับการจัดสรรที่ดินในกรณีดังกลาว
จะตองเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค เทาน้ัน กรณีมิใชเปนการดําเนินการ 
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จัดที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสามสิบหาคนไมไดเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 
สภาประชาชน ๔ ภาค ตามเง่ือนไขของมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบฯ ขางตน ผูฟองคดี 
ทั้งสามสิบหาคนจึงไมมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรในที่ดินพิพาทแตอยางใด และไมอาจถือไดวา 
ผูฟองคดีทั้งสามสิบหาคนเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการกระทําของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทรตามฟอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๓๗/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผูรับมอบ
อํานาจจากอธิบดีกรมที่ดิน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีชื่อในใบจองพรอมดวยบริวารออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิ 
อันจะพึงไดตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม สาขากันทรวิชัย ไดมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูมีชื่อในใบจองและมารดาของผูฟองคดี
ทราบ มารดาของผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากคําสั่ง
ดังกลาว และเม่ือไมปรากฏวามารดาของผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวหรือฟองคดี แมมารดาจะมอบอํานาจใหผูฟองคดีนําหลักฐานใบจองไปดําเนินการ 
ขอออกโฉนดท่ีดินก็เปนเพียงการใหผูฟองคดีกระทําในนามของตนเฉพาะการยื่นคําขอออก 
โฉนดที่ดินเทาน้ัน ประกอบกับผูฟองคดีอยูในฐานะบริวารของมารดาเทาน้ัน มิใชคูกรณีหรือ 
ผูถูกกระทบสิทธิจากคําสั่งทางปกครองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากคําสั่งพิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๘/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง 
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินในโฉนดที่ดินที่มีชื่อภรรยาของผูฟองคดีเปน 
ผูถือกรรมสิทธิ์โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขาย
ที่ดินไมตรงตามขอตกลงที่จะใหขายฝากที่ดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายที่ดินแปลงดังกลาว น้ัน  กรณีน้ีผูที่จะเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวยอมไดแกเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แมผูฟองคดีจะมีสวนไดเสีย
โดยเปนคูสมรสของเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม แตเม่ือผูฟองคดีใหความยินยอมในการขายที่ดิน
ไวแลว จึงไมอยูในฐานะผูเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวของเจาพนักงานที่ดิน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๔) 
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 กรณีประเด็นที่ฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย เสนอเรื่อง
คําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีตอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
จังหวัดบุรีรัมยพิจารณาโดยปราศจากอํานาจ น้ัน  การดําเนินการของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว
เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยังไมมีผลทางกฎหมาย 
ออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนตอสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยัง
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา พนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการรังวัดที่ดินและ
จัดทําแผนที่พิพาทตามคําส่ังศาลจังหวัดนานในคดีที่ผูฟองคดีเปนโจทกฟองขับไลคูกรณีออกจาก
ที่ดินโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิในที่ดินที่พิพาท ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ของคูกรณีที่ออกในท่ีดินพิพาท น้ัน  ในกรณีที่ผูฟองคดีเห็นวา
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดที่พิพาทตามคําส่ังศาลจังหวัดนานโดยไมถูกตองหรือไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิโตแยงคัดคานหรือขอใหศาลจังหวัดนานสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการรังวัดที่พิพาทใหม  เม่ือผูฟองคดีมิไดใชสิทธิดังกลาว ประกอบกับขอเท็จจริง
ปรากฏวา ศาลจังหวัดนานมีคําพิพากษาวาจําเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท หามโจทกและ
บริวารเก่ียวของกับที่พิพาทอีกตอไป โดยผูฟองคดีซ่ึงเปนโจทกไดอุทธรณ แตศาลอุทธรณภาค ๕ 
ยกอุทธรณของผูฟองคดี คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงแลว  ดังน้ัน ผูฟองคดียอมตองผูกพันตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดนาน
ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีถือไมไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการกระทําพิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๕๔) 

 กรณีที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรดําเนินการตรวจสอบ
ที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแลวเห็นวาผูฟองคดี
เขาทําประโยชนในที่ดินไมเต็มตามจํานวนที่ไดรับอนุญาต จึงเสนอเรื่องใหคณะอนุกรรมการ 
ปฏิรูปที่ดินอําเภอปะทิวและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรพิจารณาแกไขจํานวนเน้ือที่ 
ที่อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินใหเหลือเน้ือที่เทาที่ทําประโยชนจริง 
น้ัน  การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดใหมีคําสั่งแกไข 
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เน้ือที่ที่ดินที่อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซ่ึงเปนการพิจารณา
ทางปกครองเทาน้ัน ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดําเนินการ
ดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๓/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา มติของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย (กบร. จังหวัดบุรีรัมย) ที่ใหเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) ของผูฟองคดีและยกเลิกคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี เปนมติที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน  โดยที่ขอ ๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) หรือคณะอนุกรรมการแกไขปญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก กบร. มีอํานาจหนาที่เพียงในการรวบรวมขอมูล 
เอกสารหลักฐาน และขอเท็จจริงเก่ียวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลใดๆ ในที่ดินของรัฐ  
หรือกํากับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนขอมูลเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาดําเนินการตอไปเทาน้ัน มติของ กบร. จังหวัดบุรีรัมย ดังกลาว จึงเปนเพียง
ขั้นตอนของการเตรียมการและการดําเนินการภายในของเจาหนาที่ที่ยังไมมีผลทางกฎหมาย
ออกสูภายนอกอันจะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
จากมติของ กบร. จังหวัดบุรีรัมย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา หนังสือจังหวัดแมฮองสอนฉบับที่แจงมติของ
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐ จังหวัดแมฮองสอน (กบร.จังหวัด
แมฮองสอน) เพ่ือใหนายอําเภอปายทราบวา ที่ดินของผูฟองคดีเปนแมนํ้าปายเดิมที่ตื้นเขิน 
อันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมใชที่งอกริมตลิ่ง จึงไมสามารถนํามาออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมายที่ดินได และหนังสืออําเภอปายฉบับที่แจงหนังสือของผูวาราชการจังหวัด
แมฮองสอนดังกลาว ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาปาย นายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมฮ้ี และผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลแมฮ้ี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
พรอมทั้งแจงใหผูฟองคดีทราบดวย เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถนําที่ดินดังกลาวไปใชประโยชนในการทําธุรกรรมกับสถาบันทางการเงินได ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว น้ัน  หนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว
เปนเพียงหนังสือแจงมติของ กบร. จังหวัดแมฮองสอนที่มีความเห็นเก่ียวกับที่ดินพิพาทตาม 
ขอรองเรียนของผูฟองคดี เพ่ือใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ
นําไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ไมมีลักษณะเปนการใชอํานาจ
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ของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูฟองคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ อันจะ 
ถือวาเปนคําสั่งทางปกครองได ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
หรือมีลักษณะเปนคําสั่งอ่ืนใดที่มีผลเปนการกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง  
กรณีจึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา อําเภอเมืองชุมพรมีคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางและออกไปจากที่ดินที่ครอบครอง โดยอางวาที่ ดินดังกลาว 
เปนที่สาธารณประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  ตามมาตรา ๑๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มิไดใหอํานาจอําเภอเขาไป
บังคับจัดการใหบุคคลออกจากที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไป 
จากที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีดังกลาวได  
คําสั่งอําเภอเมืองชุมพรที่ใหผูฟองคดีออกจากที่สาธารณประโยชนคลองพวงดังกลาวจึงเปนเพียง
การแจงใหผูฟองคดีทราบวาไดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ที่บัญญัติหามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ และแจงเตือนใหผูฟองคดียุติ 
การรุกล้ําที่สาธารณประโยชนเทาน้ัน ซ่ึงหากผูฟองคดีไมยอมออกจากที่สาธารณประโยชน 
อําเภอเมืองชุมพรก็มีอํานาจหนาที่เพียงฟองรองดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนดไวตอไป 
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งพิพาทดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๔/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารที่ปลูกสรางรุกล้ําลําคลองสาธารณะ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือมีคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งดังกลาว น้ัน  เม่ือไมปรากฏวาบทบัญญัติมาตรา ๖๘ (๘)  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับ 
ขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดบัญญัติใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล
ออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ออกจากที่สาธารณะไวอยางชัดแจง อํานาจหนาที่
ในการคุมครอง ดูแล รักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินขององคการบริหาร 
สวนตําบลดังกลาวจึงเปนเพียงอํานาจทั่วไป  ดังน้ัน หนังสือองคการบริหารสวนตําบลที่แจงให 
ผูฟองคดีร้ือถอนบานและอาคารที่รุกล้ําที่สาธารณะ จึงยังมิไดมีผลกระทบตอผูฟองคดีใหไดรับ



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแตอยางใด 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔) 

   กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่รับคําขอออกโฉนด
ที่ดินของผูฟองคดีและคําขอออกโฉนดที่ดินของเอกชนอีกรายหน่ึง ซ่ึงเปนการขอออกโฉนด
ที่ดินในที่ดินบริเวณเดียวกันทั้งสองราย โดยไมพิจารณาวาผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินรายใด 
เปนเจาของที่แทจริง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําขอออกโฉนดที่ดินของเอกชน
รายดังกลาว น้ัน  เม่ือคําขอออกโฉนดที่ดินยังอยูระหวางการดําเนินการรังวัดจัดทําแผนท่ี 
เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ซ่ึงถือเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการในการออกโฉนดที่ดินเทาน้ัน จึงเปน
เพียงการพิจารณาทางปกครองที่ยังไมมีคําส่ังทางปกครองอันจะมีผลทางกฎหมายกระทบตอ
สถานสภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว ยังถือไมไดวาผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๕) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีมีความประสงคจะนําที่ดินที่ตนไดซ้ือ
และครอบครองทําประโยชนไปยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน แตทราบวาสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ ไดระบุตําแหนงแปลง
ที่ดินของผูฟองคดีในระวางแผนที่ที่ใชในการออกโฉนดที่ดินวาเปนที่สาธารณประโยชน อันเปน
เหตุใหผูฟองคดีเชื่อวาหากยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินแลวก็อาจจะถูกปฏิเสธคําขอ จึงนําคดี 
มาฟองขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ และกรมที่ดินเพิกถอนขอความในระวางแผนที่ที่ระบุให
ตําแหนงแปลงที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชนออกไป น้ัน  การระบุขอความดังกลาว 
ในระวางแผนที่ถือเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินงานภายในของหนวยงานทางปกครองที่ยัง 
ไมมีผลทางกฎหมายใดๆ ที่จะกระทบสิทธิในการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี ทั้งยังไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในตําแหนงที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งแปลงที่ดิน
ของผูฟองคดี หรือผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินและถูกคําสั่งปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดินให 
อันจะถือเปนคําสั่งคําสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายกระทบตอสิทธิในการครอบครองที่ดิน
ของผูฟองคดีแลวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลหัวหวายไดมีหนังสือแจง
ใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งกีดขวางที่ปดก้ันคันคลองซ่ึงเปนทางสาธารณประโยชนออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังตามหนังสือดังกลาว น้ัน  



 
 
๑๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หนังสือแจงดังกลาวเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเนื้อความใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวมิไดใหอํานาจฝายปกครอง 
ในอันที่จะเขาไปบังคับจัดการใหบุคคลออกจากที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ 
ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินได หนังสือขององคการ
บริหารสวนตําบลขางตนจึงเปนเพียงหนังสือบอกกลาววาผูฟองคดีไดปดก้ันทางสาธารณประโยชน
สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ขอใหร้ือถอนสิ่งปดก้ันออกจากทางดังกลาว ซ่ึงหากผูฟองคดี
เห็นวาที่ดินพิพาทเปนกรรมสิทธิ์ของตนมิใชเปนทางสาธารณประโยชนสําหรับพลเมือง 
ใชประโยชนรวมกันตามที่องคการบริหารสวนตําบลกลาวอาง ก็ชอบท่ีจะปฏิเสธไมดําเนินการ
ตามหนังสือดังกลาวได และเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่จะไปดําเนินการฟองรอง 
ตอศาลซ่ึงมีเขตอํานาจ เพ่ือออกคําบังคับขับไลผูฟองคดีใหออกจากท่ีดินพิพาทตอไป โดยมิอาจ 
ใชอํานาจบังคับขับไลหรือเขาร้ือถอนสิ่งปดก้ันของผูฟองคดีได  ดังน้ัน หนังสือดังกลาวของ
องคการบริหารสวนตําบลจึงมิไดมีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองที่มีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตประการใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่มีสิทธินําคดีขอหาน้ีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือให
มีการแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทําประโยชนของผูฟองคดีโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดแตงตั้งผูแทนกรมปาไมเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนดวย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจ
ทําการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะตองรายงานเสนอ 
ความเห็นเพ่ือใหอธิบดีกรมที่ดินหรือผู ซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายสั่งการตอไป ตามนัย 
มาตรา ๖๑ วรรคสี่ และวรรคหา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การใหความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนจึงเปนเพียงการเตรียมการเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองของอธิบดีกรมที่ ดิน  
คําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว จึงไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ 
ของผูฟองคดี จึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเน่ืองจากคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๕๕) 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   กรณีฟองวา บุตรของผูฟองคดีไดนําโฉนดที่ดินไปใหเจาหน้ี
ยึดถือไวเปนประกันเงินกู แตภายหลังจากที่บุตรของผูฟองคดีถึงแกกรรมและผูฟองคดีในฐานะ
ผู จัดการมรดกไดนําเงินไปชําระหนี้จนครบถวน เจาหน้ีกลับนําโฉนดที่ดินของผูตายไป 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินใหแกภรรยาของเจาหน้ี ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุรินทร สาขาปราสาท ไดดําเนินการรับจดทะเบียนให ผูฟองคดีเห็นวาเปนการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี ขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงพิพาทเพ่ือผูฟองคดีจะไดขอออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวตอไป น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนขายที่ดินพิพาทของผูตายใหแกเจาหน้ี ซ่ึงเปนชวงเวลากอนที่บุตรของผูฟองคดีจะถึงแกกรรม
และเปนชวงเวลากอนที่ศาลจังหวัดสุรินทรจะมีคําส่ังแตงตั้งใหผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดก  
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินพิพาทหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โอนขายที่ดินดังกลาวแตอยางใด การจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกลาวจึงเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินกอนที่ผูฟองคดีจะมีฐานะเปนผูจัดการมรดกของผูตาย
และไมมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 กรณีฟองวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล
ตําบลบานเชียง และรักษาการในตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานเชียงไดลงนามอนุมัติและ
ทําสัญญาใหมีการจางเหมาลงขอความประชาสัมพันธถวายอาลัย สมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในหนาหนังสือพิมพ  ตอมา สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ ไดมาตรวจสอบและเห็นวาเปนกรณีที่ไมไดมีการกําหนดใหสวนราชการ 
ลงประกาศขอความอาลัยตามสื่อหนังสือพิมพ จึงไมมีระเบียบใหเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวได 
จึงใหเทศบาลตําบลบานเชียงเรียกเงินที่ไดใชจายไปจากผูรับผิดชอบนําสงคืนคลังเทศบาล 
ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว นายกเทศมนตรีตําบลบานเชียงจึงไดมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีนําเงิน 
ที่ใชจายไปสงคืนคลังเทศบาลตําบลบานเชียงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ี  
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งใหผูฟองคดีคืนเงินสงคลังไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือของเทศบาลตําบลบานเชียงขางตน น้ัน  หนังสือของ



 
 
๑๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เทศบาลตําบลบานเชียงดังกลาวเปนเพียงการกลาวทวงถามใหผูฟองคดีนําเงินสงคืนคลังเทาน้ัน 
ไมใชการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางเทศบาลตําบลบานเชียง
กับผูฟองคดี จึงไมเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ  ดังน้ัน จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ทั้งสองชดใชคาเสียหาย กรณีนํารถยนตกระเชาไฟฟาซ่ึงเปนทรัพยสินของเทศบาลไปประสบ
อุบัติเหตุ เปนเหตุทําใหรถยนตคันดังกลาวไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังขางตน น้ัน   
เม่ือกรณีปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมในคํารองอุทธรณวา ภายหลังจากที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
มีคําสั่งดังกลาวแลว เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนไดรายงานผลการดําเนินการไปยังจังหวัด
เชียงราย ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดพิจารณาแลวเห็นวาการกระทําละเมิดของผูฟองคดี 
ทั้งสองมิใชเปนการกระทําอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเอากับ 
ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีการ
นําคดีไปฟองตอศาลจังหวัดเชียงราย ขอใหศาลจังหวัดเชียงรายมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงฟงไดวา  
การที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนไดมีคําสั่งพิพาทเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายจาก 
การกระทําละเมิด ซ่ึงเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนและผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวามิใชเกิด 
จากการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาตรา ๑๐  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ คําส่ังพิพาทจึงมิไดเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ อันมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสอง จึงไมมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด คําส่ังดังกลาวของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสนจึงเปนเพียงการบอกกลาวทวงถามใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
หากผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาตนมิไดกระทําละเมิดตอเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนจึงไมตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนให ก็ชอบที่จะปฏิเสธถึงความรับผิดดังกลาว และเปนหนาที่ของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสนที่จะตองนําคดีไปฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจเรียกใหผูฟองคดีทั้งสองชดใช 
คาสินไหมทดแทนดังกลาวตอไป ผูฟองคดีทั้งสองจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๕) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีฟองวา คําสั่งของเทศบาลนครสวรรคที่เพิกถอนและ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมที่ใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนและใหผูฟองคดีชําระคาสินไหม
ทดแทนในจํานวนใหมตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  คําส่ังดังกลาวเปนผลจากการบังคับให
เปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๑ ที่ได
วินิจฉัยไววา ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสังกัดตองรับผิดตอเทศบาลนครสวรรคตามความ
เสียหายที่แทจริงอันเกิดจากการประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหรถยนตของ 
ทางราชการสูญหาย ซ่ึงผูฟองคดียอมมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดดังกลาว คําสั่งของเทศบาลนครสวรรคดังกลาวจึงหามีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ 
ในทางกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ 
ผูฟองคดีขึ้นใหม อันจะถือเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของผูบัญชาการทหารสูงสุด  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย รายงานผลการสอบขอเท็จจริง รายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด กรณีผูฟองคดีอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานในการ
ดําเนินการกอสรางและจัดซ้ือพัสดุ น้ัน  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของผูบัญชาการทหารสูงสุด คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของ 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย รายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริง รายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เปนเพียงขั้นตอนการเตรียมการ
และการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง จึงเปนการพิจารณาทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงในขั้นตอนดังกลาวยังไมได
วินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําละเมิดและตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการหรือไม  
ผูฟองคดีจึงมิใชผูเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะมีสิทธิฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งรวมทั้งรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงและรายงาน 
ผลการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสงูสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๕) 

 
 
 



 
 
๑๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูตองขังซึ่งไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากคําสั่งยายที่คุมขังผูฟองคดีจากเรือนจําแหงหนึ่งไปคุมขังยังเรือนจําอีกแหงหน่ึง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งยายผูฟองคดีและรับตัวผูฟองคดีไปคุมขังที่
เรือนจําจังหวัด อันเปนภูมิลําเนาเดิมของผูฟองคดี น้ัน  โดยที่อํานาจในการยายนักโทษเปนอํานาจ
ในการใชดุลพินิจของอธิบดีกรมราชทัณฑตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหการคุมขังผูตองขังเปนไปดวยความสงบเรียบรอย 
ซ่ึงเปนมาตรการภายในของฝายปกครอง แมการยายนักโทษจะเปนอุปสรรคตอญาติที่จะมาเย่ียม
ผูฟองคดีก็ตาม แตผูฟองคดีก็ยังมีสิทธิไดรับการเย่ียมจากญาติอยูเชนเดิม จึงไมอาจถือไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูได รับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังยายที่คุมขังผูฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๔/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีการฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง น้ัน  โดยที่คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
เปนเพียงขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงตองมีการแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งมีการรับฟงคําชี้แจงของ 
ผูถูกกลาวหา และเม่ือคณะกรรมการฯ ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวแลวเสร็จก็ตองรายงาน
ผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ดังนั้น คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตลอดจน 
การดําเนินการสอบสวนและมติของคณะกรรมการฯ จึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของ 
สิทธิและหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๔ ที่ ๙๕/๒๕๕๔  
ที่ ๙๖/๒๕๕๔ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๔ และที่ ๒๑๖/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดอําเภอ ฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ใหกรมการปกครองยกเลิกคําส่ัง 
ยกเลิกคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ซ่ึงมีผล
ทําใหคําสั่งกรมการปกครองที่สั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการมีผลบังคับใชตอไป น้ัน  
เม่ือไมปรากฏวากรมการปกครองไดมีคําสั่งตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการแตอยางใด และคําส่ัง



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของนายกรัฐมนตรีดังกลาวน้ัน เปนเพียงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยังไมมี 
ผลกระทบตอสิทธิในการเปนขาราชการของผูฟองคดี ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ี  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลนาหินลาด ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครนายกที่มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณี 
ผูฟองคดี และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาหินลาดที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ผูฟองคดีใหมตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลฯ ดังกลาว น้ัน  มติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลฯ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลฯ ดังกลาว เปนขั้นตอนอันเปน
สาระสําคัญเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา และเม่ือ
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนเสร็จ ตองรายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ตอผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยหรือไมตอไป เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลฯ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลฯ ดังกลาว โดยผูบังคับบัญชาซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหเปนผู มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยยังมิไดวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยหรือไม  
ผูฟองคดีจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๗/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดตรัง 
ฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงผูฟองคดี 
ในเรื่องที่มีการรองเรียนการกระทําทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจายเงินราชการ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนเรื่องรองเรียนและการดําเนินการสอบสวนดังกลาว น้ัน  เม่ือการดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีถูกกลาวหารองเรียนดังกลาวเปนเพียงกระบวนการภายใน
ของฝายปกครองในขั้นตอนของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณาหรือเตรียมการในการ 
ออกคําสั่งทางปกครอง ยังมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง  
ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครูฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการเขตบางรักที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
และคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เปนเพียงการดําเนินการใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบ 



 
 
๑๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การพิจารณาในเบื้องตนวาตามขอกลาวหามีมูลหรือไม อันอาจจะนําไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตอไป คําสั่งดังกลาวจึงไมมีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนตอสิทธิและหนาที่
ของผูฟองคดี สวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงนั้น เปนเพียงคําส่ัง 
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสอบสวนผูฟองคดีวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือไม  
อันเปนขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการกอนที่จะพิจารณาวาควรมีคําส่ังลงโทษทางวินัย 
แกผูฟองคดีหรือไมตอไป ทั้งนี้ เพ่ือใหผูฟองคดีไดมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงที่ถูกกลาวหา
อยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงหรือชี้แจงแกขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐาน  
คําสั่งดังกลาวยังไมมีผลทางกฎหมายแกผูฟองคดีเชนกัน ประกอบกับในขณะที่ผูฟองคดีนําคดี
มาฟองตอศาล ยังมิไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดีแตอยางใด จึงเปนกรณีที่เรื่องทางวินัย
ยังอยูในระหวางดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงยังไมแนชัดวาเม่ือครบ
กระบวนการทางวินัยถึงที่สุดแลว ผลการพิจารณาจะเปนอยางไรและผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอน
เสียหายหรือไม ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงตามคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๙๘/๒๕๕๔ และที่ ๗๕๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 กรณีฟองวา ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยลูกจางอยางรายแรงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว น้ัน  การที่ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดมีคําส่ังขางตน เปนเพียงการกระทํา
เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาออกคําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดีตอไป
เทาน้ัน  ดังน้ัน คําสั่งดังกลาวจึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือ
จัดใหมีคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีขอหาน้ีตอศาลปกครอง  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๓  
มีคําสั่งไมรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยอางวาผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงจึงเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามที่จะบรรจุกลับเขารับราชการตํารวจ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค ๓ 
ดังกลาว และขอใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการและใหคืนสิทธิประโยชนตางๆ น้ัน  เม่ือปรากฏวา



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คณะกรรมการขาราชการตํารวจยังไมไดกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดตามอํานาจหนาที่ 
ในการพิจารณารับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจในประเด็นพิพาทน้ีได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๘๘/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา กรมการปกครองโดยรองอธิบดีกรมการปกครอง 
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนเพ่ิมเติมผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลไมปรากฏสัญชาติ 
และคณะกรรมการสอบสวนไดจัดทําบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) เพ่ือใหผูฟองคดีลงลายมือชื่อรับทราบการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา (สว.๓) ในบันทึกฉบับดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังและบันทึกของคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว น้ัน  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนขั้นตอนอันเปน
สาระสําคัญเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงตามขอกลาวหา ซ่ึงตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการเสร็จตองรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในขณะยื่นฟองคดีน้ีรองอธิบดีกรมการปกครองยังมิไดวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิด
วินัยตามขอกลาวหา ผูฟองคดีในฐานะผูถูกกลาวหาจึงยังไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ี 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๕) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

   กรณีฟองวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือหามมิให
ธนาคารกรุงไทยฯ แตงตั้งผูฟองคดีเปนกรรมการผูจัดการอีกวาระหนึ่ง เปนเหตุใหธนาคารกรุงไทยฯ 
ไมทําสัญญาจางผูฟองคดี เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว และใหธนาคารแหงประเทศไทยและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  หนังสือดังกลาวเปนเพียงการใหความเห็นเก่ียวกับแนวทาง
ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการธนาคารกรุงไทยฯ เทาน้ัน มิได
มีผลผูกพันใหธนาคารกรุงไทยฯ ตองปฏิบัติตามแตอยางใด ธนาคารกรุงไทยฯ ยังคงมีเสรีภาพ
ในการสรรหาบุคคลเพื่อทําสัญญาจางใหดํารงตําแหนงดังกลาวไดตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
ที่เก่ียวของ หนังสือดังกลาวจึงมิไดมีสถานะเปนคําส่ังทางปกครองที่จะกระทบตอสิทธิหนาที่ 



 
 
๑๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๓/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นชอบใหผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงาน
สวนตําบลพนจากราชการ จากกรณีตรวจสอบพบวาผูฟองคดีไมมีชื่อปรากฏวาเปนผูสอบ
แขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงาน 
สวนตําบล เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลคลองไผมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากราชการ น้ัน  
แมการที่องคการบริหารสวนตําบลจะมีคําส่ังใหขาราชการในสังกัดออกจากราชการ จะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลฯ กําหนดและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาว ตามมาตรา ๑๓  
วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แตมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลฯ  
ที่เห็นชอบใหผูฟองคดีพนจากราชการตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองไผเสนอเปนเพียง
ขั้นตอนภายในกอนที่จะออกคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากราชการซึ่งเปนคําส่ังทางปกครองตอไป 
ลําพังมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลฯ จึงเปนเพียงความสัมพันธภายในระหวาง
คณะกรรมการกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน หามีผลทางกฎหมายออกสูภายนอก
ไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดีแตอยางใด คงมีแตเฉพาะคําส่ัง 
ขององคการบริหารสวนตําบลที่ใหผูฟองคดีพนจากราชการตามมติของคณะกรรมการเทาน้ัน 
ที่มีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๖/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน สังกัดกรมอุทยาน
แหงชาติฟองขอใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับ 
การสอบสัมภาษณ การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ (คร้ังที่ ๑) น้ัน  เม่ือผูฟองคดี
เปนผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อ 
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
ตามประกาศดังกลาวในลําดับที่ ๑๔๘ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากประกาศดังกลาว สวนกรณี
ผูฟองคดีฟองขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ 
สอบสัมภาษณ การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (คร้ังที่ ๒) น้ัน  เม่ือผูฟองคดีไมไดสมัครเขารับ
การคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ ตามประกาศดังกลาว จึงเปนกรณีที่ถือไดวาผูฟองคดี
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร ตําแหนงอาจารยประจํา ฟองวา อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย ลงวันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยประกาศใหรองศาสตราจารย อ. เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย โดยมิชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลื่อนมาจากกําหนดการเดิมเม่ือวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๐ ซ่ึงรองศาสตราจารย อ. จากคณะมนุษยศาสตรไมไดเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับดังกลาว น้ัน โดยที่การที่สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาที่ที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด จะตองเปนไปตาม 
มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย มิใชโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่ง  ดังน้ัน  
การกระทําของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒตามฟอง จึงมิไดกอใหเกิดผลกระทบกระเทือน
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
กอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัว ผูฟองคดีจึงมิใช 
ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ฟองวาคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีดังกลาว น้ัน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒ ของผูฟองคดีซ่ึงกระทําโดยคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานฯ เปนเพียงขั้นตอนภายในที่ใชประกอบการพิจารณาเพ่ือ
เตรียมการในการออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนอันเปนคําสั่งทางปกครอง  อีกทั้ง ผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานดังกลาวไมไดมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
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ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว จึงมิใชคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ฉะนั้น โดยนิตินัยผูฟองคดีจึงมิใชผูได รับ 
ความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒ ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๔ 
และที่ ๒๑๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ฟองวา มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุที่ใหโอนยายผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอ ๑๖๙ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่กําหนดหลักเกณฑขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองในการโอนยาย
พนักงานเทศบาลไปสังกัดเทศบาลอ่ืนไว โดยกําหนดใหนายกเทศมนตรีดําเนินการใหเปนไปตาม
มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ภายใน ๔๕ วัน  ดังน้ัน มติของคณะกรรมการฯ 
ดังกลาว จึงเปนเพียงการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
ตอไป หากจะมีผลในทางกฎหมายก็เปนเพียงในความสัมพันธภายในของฝายปกครองที่
นายกเทศมนตรีจะตองนําไปออกคําสั่งใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการฯ ตอไปเทาน้ัน  
มติดังกลาวจึงมิไดมีผลทางกฎหมายที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจกอ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๓๕/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา การท่ีนายอําเภอบุณฑริกมีหนังสือรายงานเรื่อง
การรองเรียนของราษฎรเกี่ยวกับการประพฤติตนไมเหมาะสมในการปฏิบตัิราชการของผูฟองคดี
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ประจําศูนยสุขภาพตําบล และขอใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานียายผูฟองคดี
ออกจากพ้ืนที่ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยดวน เพ่ือเปนการคลี่คลาย
ปญหาและขจัดขอขัดแยงในชุมชน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือดังกลาว น้ัน  การท่ีนายอําเภอบุณฑริกมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีมีลักษณะเปนเพียงการรายงานความขัดแยงระหวางกลุมราษฎรและขาราชการ 
ฝายบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ภายในอําเภอบุณฑริก อันมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติราชการของขาราชการดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบ และเสนอ 
แนวทางแกไขปญหาแกผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไปเทาน้ัน 
หนังสืออําเภอบุณฑริกดังกลาวไมมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกไปกระทบกระเทือนสิทธิ 
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หรือหนาที่ของผูฟองคดี หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดีแตอยางใด เฉพาะแตคําส่ังที่สั่งใหยายผูฟองคดี 
ไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่สั่งการตามขอเสนอในหนังสือ
อําเภอบุณฑริกเทาน้ันที่กอความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๐/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
มีคําสั่งมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมงานนิเทศ
การศึกษา โดยมิไดคํานึงถึงการจัดลําดับอาวุโสตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๐๙/๑๑๘๔  
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ และไดรับมอบหมายใหผูที่มีลําดับอาวุโสและวิทยฐานะนอยกวา 
ผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุม แตผูฟองคดีไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  คําส่ังมอบหมายงานใหผูใด
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมงานดังกลาว มิไดมีลักษณะเปนการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น และมิได
มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของผูฟองคดี ประกอบกับการมอบหมายงานดังกลาว
เปนการบริหารงานภายในของหนวยงาน และเปนอํานาจในเชิงดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่มี
อํานาจที่จะพิจารณาใชดุลพินิจมอบหมายหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชาไดตามความเหมาะสม
ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดไว  ดังนั้น เม่ือคําส่ังพิพาทมิไดมีผลทําให
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
คําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๒/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เร่ือง แกไขคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการเลือกปฏิบัติและไมเปนธรรมตอผูฟองคดี น้ัน  คําสั่งดังกลาวเปนกรณี 
ที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใชอํานาจออกคําส่ังแกไขการแตงตั้งขาราชการ
เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๒/๑๓๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๓ ในสวนของขาราชการที่เดิมดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานปาไมระดับ ๗ ใหไปดํารง
ตําแหนงนักวิชาการปาไมระดับชํานาญการ ซ่ึงแมจะเปนการแตงตั้งขาราชการจากตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานปาไมเดิม ตําแหนงประเภทท่ัวไป ใหมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
โดยท่ีไมตองทําการสอบแขงขัน อันเปนการแตกตางจากผูฟองคดีที่เดิมดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
ปาไม เปลี่ยนสายงานเขาสูตําแหนงนักวิชาการปาไมโดยวิธีการสอบคัดเลือก และคําสั่งดังกลาว
มีผลทําใหมีผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ ในตําแหนง
เดียวกันกับผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นก็ตาม แตคําส่ังดังกลาวก็มิไดมีผลกระทบโดยตรงตอสถานภาพ 



 
 
๑๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีตามตําแหนงหนาที่ราชการที่ดํารงอยู อันจะทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากคําสั่งดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๔/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ฟองวา ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เร่ือง ดําเนินการ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีการ
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการคัดเลือกฯ ของกลุมอาวุโส ขอ ๔.๑ ในดานการ
ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมอาวุโส ตามประกาศกรมการ
พัฒนาชุมชน เร่ือง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)ฯ ดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามประกาศ
กรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดีไดสมัครเขารับการคัดเลือก
ตามประกาศดังกลาว และเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ กลุมอาวุโส ลําดับที่ ๑๑๖ ตามบัญชี
รายช่ือฯ แนบทายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ แตผูฟองคดี
ไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว กรณีจึงเห็นไดวา ความเดือดรอน 
หรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันเกิดจากกรณีที่ผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกใหเขาฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  
ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ ผูไดรับการคัดเลือก 
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมิใช 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเน่ืองจากประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงจะมีสิทธิฟองคดี
เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาวได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงไดสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขาดํารง
ตําแหนงผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยฟองวา มติของคณะกรรมการสรรหา
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยที่ใหรายงานผลการสรรหาตอคณะกรรมการ 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติดังกลาว น้ัน  มติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว 
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เปนเพียงมติที่รายงานผลการสรรหาผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยตอ
คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณา มิไดมีผลเปนการแตงตั้ง
ใหผูที่ไดรับคะแนนจากการสรรหาเปนอันดับที่หน่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มติดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว  
สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการขยายเวลา
การรับสมัครและการแกไขคุณสมบัติของผูสมัครน้ัน มติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว 
ไมใชมติเก่ียวกับการขยายเวลาการรับสมัครและแกไขคุณสมบัติของผูสมัคร และการขยายเวลา
การรับสมัครและแกไขคุณสมบัติของผูสมัครไดทํามากอนที่จะมีมติน้ีแลว อุทธรณของผูฟองคดี
ในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจาก
การท่ีนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือสงตัวผูฟองคดีไปชวย
ปฏิบัติราชการที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงรายโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนดังกลาว น้ัน  
เม่ือในขณะที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนยังมิได
มีการสงตัวผูฟองคดีไปประจําสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงราย เน่ืองจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายมีมติไมเห็นชอบ ผูฟองคดียังคงปฏิบัติหนาที่อยูที่เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสนเชนเดิม กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน 
สวนกรณีที่ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดนําเร่ืองของผูฟองคดี 
เขาที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
สงตัวผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงรายน้ัน เปนเพียงขั้นตอน
ของการดําเนินการพิจารณาทางปกครองซึ่งยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟองคดีผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๗/๒๕๕๕) 

 



 
 
๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการที่ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคําสั่งยายผูฟองคดี 
จากตําแหนงผูอํานวยการสํานักสนับสนุนดานการเงินไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
ติดตามและประเมินผลโครงการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และใหผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม น้ัน  เม่ือคําส่ัง
ดังกลาวเปนการยายภายในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนเรื่อง
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจในการสั่งบรรจุและแตงตั้งจะพิจารณาสั่งการไดตามที่
เห็นสมควร ทั้งน้ี ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดแมการยายในกรณีดังกลาว
จะเปนเหตุใหผูฟองคดีรูสึกถูกลดความสําคัญในหนาที่การงานลงและรูสึกกระทบตอความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน แตไมปรากฏขอเท็จจริงวาคําส่ังดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดี
ตองเสียสิทธิหรือประโยชน อ่ืนใดที่ได รับอยูแตเดิม ผูฟองคดียังคงได รับเงินเดือนและ 
สิทธิประโยชนอ่ืนอันไมแตกตางจากตําแหนงเดิม จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทบตอสิทธิของ
ผูฟองคดีโดยตรง เน่ืองจากมิไดทําใหสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีเปลี่ยนแปลงไป 
ผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รับเงินเดือนในระดับเดิม และปฏิบัติหนาที่อยูใน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเชนเดิม ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ี 
ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๑/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ 
ที่แจงเรื่องการใชสิทธิเบิกคาเชาบานใหผูฟองคดีทราบวาอยูระหวางการหารือกรมบัญชีกลาง น้ัน  
หนังสือดังกลาวเปนเพียงการแจงผลการพิจารณาทางปกครองใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงยังอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการภายในของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงที่ยุติ 
มาประกอบการพิจารณาในการส่ังการเรื่องการขอเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีตอไป ยังไมได 
มีผลเปนการกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีที่จะเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากหนังสือดังกลาวที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีในขอหาน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕)  

 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๔๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

  กรณีฟองวา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
กรมปาไมและปาไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดําเนินการออกประทานบัตรและตออายุประทานบัตร 
ชนิดแรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง) ใหบริษัทเอกชนโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนประทานบัตรและการตออายุประทานบัตร
ดังกลาว น้ัน  เม่ือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
มิไดใหอํานาจหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวในการออกประทานบัตร 
ทําเหมืองแรหรือตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรแตอยางใด  ดังน้ัน จึงถือมิไดวาหนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐขางตนเปนผูกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ 
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันจะทําใหผูฟองคดี 
มีสิทธิฟองหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวขางตน ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๕๔) 
 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๗๒๖/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงนายดานศุลกากรบานดอนโดยอางแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมทรัพยากรธรณี 
ที่ อก ๐๓๐๔/๔๔๗๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ ซ่ึงมีผลใหในการสงแรแอนไฮไดรตออกนอก
ราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปนเหตุ
ใหผูฟองคดีมิอาจใชสิทธิตามกฎหมายในการสงออกแรแอนไฮไดรต ทั้งที่แรดังกลาวมิใช 
แรควบคุมที่ตองขออนุญาตในการสงออกตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว น้ัน  หนังสือที่ อก ๐๓๐๔/๔๔๗๖ 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ ดังกลาว ออกโดยกรมทรัพยากรธรณีหรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรในปจจุบัน ซ่ึงเปนหนังสือที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ในการสงออกแรแอนไฮไดรต โดยเจาหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแรและแหลงแร 
ที่มีการผลิตแรแอนไฮไดรตเพ่ือการสงออก เน่ืองจากเปนการปองกันปญหาการหลีกเลี่ยงสงออก
แรยิปซัมในรูปของแรแอนไฮไดรต อันเปนการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 
ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเทาน้ัน หนังสือฉบับดังกลาวจึงหาไดมีผลกระทบ
ตอผูฟองคดีโดยตรง  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ



 
 
๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และไมมีสิทธิฟองเพิกถอนหนังสือดังกลาวตอศาล 
สวนหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๗๒๖/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ น้ัน  เห็นวา หนังสือ
ดังกลาวเปนเพียงการตอบขอหารือของอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เพ่ือใหศุลกากรบานดอนทราบ 
ถึงแนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสงออกแรแอนไฮไดรตของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร ซ่ึงเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของอุตสาหกรรมจังหวัดฯ กับศุลกากร
บานดอน มิไดมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากหนังสือ
ดังกลาวเชนกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
มีหนังสือแจงปฏิเสธไมตออายุประทานบัตรของนาง น. โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือดังกลาว และใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแรตออายุประทานบัตรของนาง น. ตามคําขอ น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนเพียงผูไดรับมอบ
อํานาจจากนาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วในการดําเนินการแทนเฉพาะในกิจการ
เก่ียวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ เทาน้ัน โดยในขณะที่ผูฟองคดียื่นฟอง
คดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน นาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วไมไดมอบใหผูฟองคดี 
มีอํานาจรวมไปถึงการยื่นฟองคดีแทนนาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วดังกลาวดวย  
ผูฟองคดีจึงมีฐานะเปนเพียงตัวแทนรับมอบอํานาจทั่วไป ไมอาจอางหนังสือรับมอบอํานาจดังกลาว 
มาดําเนินการยื่นฟองคดีแทนนาง น. ผู รับประทานบัตรแรพลวงและตะกั่วได ประกอบกับ 
ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดจดทะเบียนรับโอนประทานบัตรจากนาง น. ผูรับประทานบัตรแรพลวง
และตะกั่วตามหลักเกณฑตามมาตรา ๗๗ ประกอบมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ. ๒๕๑๐ แตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําสั่งที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕ ) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

                     กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงเภสัชกรชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
และเปนผูแทนของสภาเภสัชกรรมประจําจังหวัดตราดมีหนาที่ตรวจสอบและดําเนินคดี 
ตอผูฝาฝนตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ควบคุมดูแลความประพฤติของเภสัชกร 
ในจังหวัดตราดใหปฏิบัติหนาที่ภายใตจรรยาบรรณฟองวา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมไดมี 
คําวินิจฉัยยกขอกลาวหากรณีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการ 
สภาเภสัชกรรมขอใหพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณกับนาย ว. เภสัชกร กรณีที่เปดรานขายยา



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๑ 
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แลวจัดใหผูที่ไมใชเภสัชกรอยูประจํารานยาและขายยาในราคาสูงกวาทองตลาดมาก อันเปน 
การฝาฝนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาจรรยาบรรณ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมดังกลาว น้ัน  โดยที่ 
การพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณแกนาย ว. เปนเรื่องเก่ียวกับกระบวนการพิจารณา 
เพ่ือตรวจสอบการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เม่ือคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีคําวินิจฉัย
ตามกระบวนการพิจารณาของตนอยางไรแลว ก็มิไดมีผลเก่ียวของกับผูฟองคดีในอันที่จะถือวา 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อีกทั้ง ยังไมปรากฏวา 
มติของคณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ และคําส่ังของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีอยางไร นอกจากไมเปนไปตามความเห็นของ 
ผูฟองคดีเทาน้ัน  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๓๔/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา มติของแพทยสภาที่วินิจฉัยวาคดีไมมีมูลและ 
ยกขอกลาวหากรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอแพทยสภาวาพลตํารวจตรีนายแพทย อ.  
ออกใบรับรองแพทยเท็จไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของ
แพทยสภาดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีมิไดมีสวนไดเสียหรือประโยชนเก่ียวของโดยตรงในเรื่อง
ดังกลาว มติของแพทยสภาจึงมิไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ใดๆ ของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัย
ของผูตรวจการแผนดินที่มีคําวินิจฉัยไมรับเรื่องรองเรียนและที่มีคําวินิจฉัยใหยุติการพิจารณา
เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีรองเรียนวาพนักงานอัยการเบิกความเปนพยาน
จําเลยอันเปนเท็จและปฏิบัติหนาที่ในคดีอาญาที่ผูฟองคดีเปนโจทกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูตรวจการแผนดินเห็นวาเรื่องที่รองเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ในศาล มิใชเปนการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๔๔ (๒) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกรณีไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
พนักงานอัยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบุคลากร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด อันจะถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ น้ัน  คําวินิจฉัยของผูตรวจการ



 
 
๑๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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แผนดินดังกลาวไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี และการจะให
ผูตรวจการแผนดินรับหรือไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณา ก็มิไดมีผลเปนการเยียวยารองทุกข
หรือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดีโดยตรง ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่อง 
มาจากการกระทําดังกลาวของผูตรวจการแผนดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๒/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล 
นครอุบลราชธานีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจายขาดเงินสะสมใหเทศบาล
อุบลราชธานีใชในการดําเนินการตามโครงการกอสรางระบบระบายน้ําในเขตเทศบาลโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการอนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาว 
เปนการกระทําที่ไมสุจริตและไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดของตนใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ 
โดยถูกตองตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และเปนผู รับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยใหมีอํานาจตามขอ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจหนาที่ 
ตามกฎหมายในเรื่องการบริหารจัดการเก่ียวกับงบประมาณของทองถิ่นเพ่ือใหเปนไปตาม 
แผนงานและโครงการตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นภายใตการควบคุมตรวจสอบของ 
สภาทองถิ่นและผูวาราชการจังหวัด ตามขอ ๘๙ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังน้ัน การที่ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจายขาดเงินสะสม
ใหเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติทั่วไป อันเปนเรื่องการ
บริหารงานภายในของฝายบริหาร ที่ยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ 
ผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งเกาจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓/๒๕๕๔) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

 กรณีฟองวา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หนองคาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย ที่ออกโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
ดังกลาว น้ัน  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๘ บัญญัติวา  
เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อของบุคคลที่มีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแลว ใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมเห็นชอบดวยกับบุคคล 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดคัดเลือกไว หรือเห็นวาบุคคลใดหรือทั้งหมดที่ไดรับ
การคัดเลือกมาไมเหมาะสมเพียงพอ อาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคัดเลือก
บุคคลเพ่ิมอีกได และขอ ๒๖ ของระเบียบดังกลาว ไดบัญญัติวาในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเตรียม
ที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ใหนําขอ ๑๒ ขอ ๑๓  
ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ มาใชโดยอนุโลม เวนแตในเร่ืองจํานวนบุคคลที่ตองการคัดเลือกใหมี
จํานวนสามเทาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่จะพึงมีในแตละเขต
เลือกตั้ง  ดังนั้น การดําเนินการของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการจัดทําบัญชี
รายช่ือของผูสมัครหรือผูไดรับการทาบทามตามขอ ๑๔ การคัดเลือกบุคคลในบัญชีดังกลาว 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามขอ ๑๕ และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับตามตัวอักษรพรอมทั้งประวัติ
ของบุคคลดังกลาว และรายงานการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามขอ ๑๖ ของระเบียบดังกลาวน้ัน จึงเปนการเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเพื่อมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ตามขอ ๒๘ ของระเบียบเดียวกัน ซ่ึงเปนคําส่ังทางปกครอง  
ดังนั้น การกระทําของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคาย เร่ือง บัญชี
รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดหนองคาย 
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ออกโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคาย น้ัน 



 
 
๑๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จึงเปนเพียงการพิจารณาทางปกครอง ผูฟองคดีจึงยังไมเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟองวา การท่ีกรมประมงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีพรอม
บริวารออกจากพ้ืนที่โครงการศึกษาพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเชิงพาณิชย จังหวัดนครสวรรค  
มิฉะนั้นจะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไปเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  หนังสือดังกลาว
เปนเพียงการแจงเตือนใหผูฟองคดีและบริวารขนยายทรัพยสินออกจากพ้ืนที่โครงการฯ โดยมิได
มีผลบังคับใหผูฟองคดีและบริวารตองออกจากพ้ืนที่ดังกลาว และหากผูฟองคดีพรอมทั้งบริวาร
ไมยอมออกจากพ้ืนที่โครงการฯ กรมประมงก็ชอบที่จะดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยการฟองคดี
ตอศาลยุติธรรม หนังสือของกรมประมงที่พิพาทจึงยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 
หรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๔) 

  กรณีผูฟองคดีในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพฉบับหน่ึง 
และไดเขารวมประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนของสื่อมวลชนเขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตากฟองวา ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากไดดําเนินการ
ประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนของสื่อมวลชนเขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตาก  ตอมา ไดมีการประกาศรายชื่อบุคคลผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก โดยปรากฏชื่อนาย ส. บรรณาธิการหนังสือพิมพ
ฉบับหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก มิใชนาย ฟ.  
ผูรับมอบอํานาจจากนาย ส. ตามมติที่ประชุมขางตน ผูฟองคดีเห็นวาประกาศรายชื่อบุคคล 
ผูไดรับการคัดเลือกฯ ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกฯ ขางตน น้ัน  แมวาผูฟองคดีจะเปนผูเขารวมประชุม
ดังกลาวก็ตาม แตเม่ือไมปรากฏช่ือผูฟองคดีเปนผูไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมเพ่ือคัดเลือก
เขาเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาก  อีกทั้ง ผูฟองคดีและ
ผูเขารวมประชุมไดลงชื่อรับรองมติที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกนาย ส. เปนคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากดวยแลว  ดังนั้น การที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดตากมีประกาศขางตนยอมไมมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี อันจะทําใหผูฟองคดี 
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๕๕) 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   (๓) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําอ่ืน 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 

 

  กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

  กรณีฟองวา เจาหนาที่ของการกีฬาแหงประเทศไทยและ
สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดตัดสินการแขงขันกีฬายิงปนของ 
ทีมกีฬายิงปนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักกีฬาอยูดวยใหแพทางเทคนิค ทําให 
ไมไดรับเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรในการแขงขันดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่เปน
นักกีฬาของทีมที่ถูกตัดสินใหแพทางเทคนิค ผูฟองคดียอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองจากผลการตัดสินดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔) 

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองวา โครงการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ ๖ 
และโรงแยกกาซอีเทนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และโรงงานผลิต
สารฟนอลของบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด ซ่ึงมีเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูออกใบอนุญาตกอสราง 
กระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เปนผูอนุมัติโครงการ และกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕) เปนผูกํากับดูแลโครงการ ไดมีการออกแบบโครงสรางโดยใชฐานรากตื้นไมมีเสาเข็มโดยนํา
คาความสามารถในการรับนํ้าหนักของดินที่สูงกวาปกติทั่วไปมาใชในการออกแบบจึงมีความเสี่ยง
สูงมากในการทรุดตัวและหากมีการร่ัวของกาซไวไฟอาจสงผลใหเกิดการระเบิดรุนแรง อันเปน
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งหาปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยใหระงับ
หรือหยุดการดําเนินการของโรงงานดังกลาว น้ัน  การที่ผูฟองคดีอางวาผูฟองคดีเปนวิศวกรของ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรับเหมากอสรางยอยงาน
กอสรางฐานรากของโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ ๖ และโรงแยกกาซอีเทนของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และผูฟองคดีเปนผูจัดทํากรณีศึกษาเรื่องการทรุดตัว



 
 
๑๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของโครงสรางบนฐานรากตื้นไมไดตอกเสาเข็มในโครงการตางๆ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) อีกทั้งผูฟองคดีมีบานพักสวนตัวอยูในตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยที่ผูฟองคดีมิไดเปนผูขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
ตามมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผูฟองคดีมิไดเปน
วิศวกรผูรับผิดชอบในการคํานวณออกแบบโครงสรางของอาคารทั้งสามแหง ตามมาตรา ๒๘ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับความเสียหายที่ผูฟองคดีกลาวอางวาจะเกิดการทรุดพัง
ของฐานรากและการรั่วไหลของกาซทําใหเกิดการระเบิด เน่ืองจากมีการกอสรางโดยใชฐานรากตื้น
เปนเพียงการคาดการณในอนาคตซ่ึงยังไมแนนอนหรือมีพฤติการณวาจะเกิดขึ้นแตอยางใด  
จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวจากคําสั่งหรือการกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินเดิมที่ถูกยึดขายทอดตลาด
ตามคําสั่งของศาลแพง ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการรังวัดที่ ดิน 
เปลี่ยนตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” เปนโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิมตามคําขอของ
ผูซ้ือที่ดินดังกลาวจากการขายทอดตลาด น้ัน  สิทธิของผูซ้ือที่ดินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาด
ตามคําสั่งศาลไดรับความคุมครองตามมาตรา ๑๓๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประกอบกับเม่ือไดมีการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวใหแกผูซ้ือที่ดินจากการขายทอดตลาด 
ตามคําสั่งของศาลแพงแลว บุคคลดังกลาวยอมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานวาเปนผูมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินดังกลาวตามมาตรา ๑๓๗๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมผูฟองคดี
จะกลาวอางวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลแพงขอใหศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน
ดังกลาวและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณก็ตาม แตเม่ือตราบใดศาลอุทธรณ 
ยังไมไดมีคําพิพากษาเพิกถอนการขายทอดตลาด การขายทอดตลาดตามคําส่ังของศาลแพง 
จึงยังคงมีผลสมบูรณตามกฎหมาย กรณีจึงตองถือวาผูซ้ือที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด
ตามคําส่ังของศาลแพงเปนผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิตามกฎหมาย 
ที่จะรองขอใหเจาพนักงานที่ดินทําการรังวัดที่ดินเปลี่ยนตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” 
เปนโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิมตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรับรองไว  ดังน้ัน 
เม่ือในขณะยื่นฟองคดี ผูฟองคดีมิไดเปนผูมีสิทธิในที่ดินพิพาท และผูฟองคดีในฐานะเจาของ
ที่ดินขางเคียงก็มิไดโตแยงคัดคานวา ผูซ้ือที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดดังกลาวไดนํา
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดี



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
จากการกระทําของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๕๔) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข 
 

  กรณีฟองวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ 
ตามลําดับ) จัดบริการสาธารณะดานการสาธารณสุขไมสอดคลองและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ยกเลิกวิธีการจายคาบริการ
ทางการแพทยใหแกหนวยบริการตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่กําหนดมาเปนการจายคาบริการ
ทางการแพทยใหแกหนวยบริการตามที่ไดรักษาพยาบาลใหแกผูปวยตามความเปนจริง น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีเปนประชาชนทั่วไปและเปนผูประกอบวิชาชีพแพทย ไมไดเปนผูประกอบการ
สถานบริการหรือหนวยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หรือเปนผูรับบริการซึ่งถูกจํากัดสิทธิตางๆ และไมไดเปนผูมีสวนไดเสียหรือเก่ียวของโดยนิตินัย
กับการดําเนินการจัดบริการสาธารณะดานการสาธารณสุขแตอยางใด การดําเนินการดังกลาว 
จึงไมไดมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง สวนกรณีฟองวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ใชจายงบประมาณขัดตอพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ น้ัน 
เห็นวา การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสี่เปนเพียงการบริหารงานภายในของฝายปกครอง 
ไมไดมีผลกระทบตอผูฟองคดีโดยตรงเชนกัน และแมผูฟองคดีจะเปนผูประกอบวิชาชีพแพทย 
แตการกระทําดังกลาวก็ไมไดทําใหสิทธิประโยชนตางๆ ที่แพทยไดรับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และในฐานะประชาชนคนไทย ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขยกราง และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดรวมราง แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญและรับรอง 
รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... โดยไมชอบดวย
กฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังวากระบวนการในการรางพระราชบัญญัติดังกลาว 



 
 
๑๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย 
และเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ น้ัน  การดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ของกระทรวงสาธารณสุข
และการรวมราง แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ และรับรองรางพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเพียงการดําเนินการใหมีการยกราง 
และนํารางพระราชบัญญัติขางตนเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติใหเสนอตอ 
สภาผูแทนราษฎรตอไป การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทําในความสัมพันธระหวาง 
กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองกับ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่เสนอรางพระราชบัญญัติตางๆ ตอสภาผูแทนราษฎร
เทาน้ัน โดยสภาพแลวการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาวจึงไมมีผลทางกฎหมายออกสู
ภายนอกไปกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันชอบธรรมอยางใดๆ ของผูฟองคดี
ทั้งสามไมวาในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือในฐานะประชาชนคนไทยหรือของบุคคลใดๆ 
หรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี
หรือบุคคลใดๆ โดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมเปนผูซ่ึงไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงจากการกระทําที่พิพาทดังกลาว  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

  กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยกเลิกหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร ๒ ป และไดเปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ หลักสูตร ๔ ป แทน และ
อธิการบดีออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการเทียบแทนชุดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการไมสามารถนําชุดวิชาที่สอบผานจากหลักสูตรเดิม 
ไปเทียบโอนในหลักสูตรใหมได ทําใหไมสามารถจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ดังกลาวโดยใชเวลาในการศึกษาอยางนอยที่สุดเพียงหนึ่งภาคการศึกษาได และตองเสียเวลาเรียน
และเสียคาใชจายในการเรียนเพ่ิม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหลักสูตรและ
ระเบียบที่ไมชอบดังกลาว น้ัน  การท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยกเลิกหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตฯ หลักสูตร ๒ ป และไดเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตฯ หลักสูตร ๔ ป 
รวมทั้งการออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดังกลาว เปนเพียงการดําเนินงาน 
ดานบริหารและการจัดการศึกษาภายในตามอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๕๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

และผูฟองคดีเปนเพียงอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมิไดสมัครเขาศึกษา
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตดังกลาวแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก
การกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีหนังสือ 
แจงผลเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคําตอบ GAT/PAT คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังหามหรือระงับการกระทําตามหนังสือดังกลาว น้ัน  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีโดยมารดาซึ่งเปนผูแทนโดยชอบธรรมไดมีหนังสือขอใหสถาบันฯ 
ทบทวนและตรวจใหคะแนนกับเด็กนักเรียนที่ไมไดระบายเลขศูนยหนาคําตอบขอสอบ 
แบบอัตนัยเพ่ือจะไดมีคะแนนไปยื่นในการเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอมาสถาบันฯ  
ไดมีหนังสือแจงผลเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบวา สถาบันฯ ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว
โดยถูกตองแลว หนังสือดังกลาวเปนแตเพียงการแจงใหผูฟองคดีทราบถึงผลการพิจารณา 
เร่ืองรองเรียนของผูฟองคดีเทาน้ัน มิไดมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูฟองคดี 
กับสถาบันฯ ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของสถาบันฯ 
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอาศัยอํานาจตาม
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เบิกเงินเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ 
ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณแผนดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหการกระทําดังกลาวเปนโมฆะ น้ัน  เม่ือตามคําฟองและคํารองอุทธรณมิไดแสดงใหเห็น 
อยางเปนรูปธรรมวาการกระทําดังกลาวกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายแกผูฟองคดีโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวอยางไร ทั้งโดยเหตุผลของเรื่องแลว 
การกระทําดังกลาวก็มิใชการกระทําที่กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายแกประชาชนคนใดคนหนึ่งโดยตรงและเปนการเฉพาะตัวแตอยางใด ผูฟองคดี 
จึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๕๔) 

 



 
 
๑๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไผกองดิน
และดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผกองดินฟองวา การดําเนินการตามโครงการ
กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตําบลไผกองดินไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีเห็นวาโครงการดังกลาวยังไมมีความจําเปนและไมคุมคาที่จะดําเนินการ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเทศบาลตําบลไผกองดินหามหรือระงับโครงการกอสรางทางเทา
คอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาว น้ัน  การดําเนินการจัดทําโครงการของเทศบาลตําบลไผกองดินนี้
เปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่สภาเทศบาลตําบลไผกองดินมีมติอนุมัติโครงการในการประชุม 
สมัยสามัญ ซ่ึงมติดังกลาวไดกระทําขึ้นโดยคณะบุคคลที่ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล 
ตําบลไผกองดินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด สมาชิกสภาเทศบาลแตละคนจึงชอบที่จะ 
เขารวมประชุมอภิปรายขอปรึกษาใดๆ และลงมติออกเสียงในเรื่องหน่ึงเรื่องใดไดตามที่ตน
เห็นสมควร หากท่ีประชุมสภาเทศบาลลงมติตามเสียงขางมากหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
กําหนดไวแลว มติดังกลาวยอมมีผลผูกพันตอสมาชิกสภาเทศบาลนั้นทุกคน เม่ือคดีน้ี 
ผูฟองคดีมิไดฟองโตแยงขั้นตอนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีการลงมติออกเสียงในเรื่องดังกลาว
วาไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายประการใด การลงมติออกเสียงเพ่ืออนุมัติจายขาดเงิน
สะสมโครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาวของสภาเทศบาลตําบลไผกองดิน  
จึงมีผลผูกพันตอผูฟองคดีในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผกองดินดวย และแมเทศบาล
ตําบลไผกองดินโดยนายกเทศมนตรีตําบลไผกองดินไดตกลงทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด จ. 
เปนผูรับงานโครงการดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนโครงการที่ไมมีความจําเปนและไมคุมคา 
ที่ตองดําเนินการก็ตาม แตเม่ือการดําเนินการดังกลาวเปนการกระทําการเพ่ืออนุวัตรใหเปนไป
ตามมติของสภาเทศบาลตําบลไผกองดินซ่ึงมีผลผูกพันตอผูฟองคดีดังที่วินิจฉัยไวแลว  
ผูฟองคดีจึงยอมไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย 
มิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการจัดทําโครงการดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนเสียหายจาก 
การท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีมติเห็นชอบใหตัดโครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง 
วัดสิทธิสามัคคีออกจากแผนพัฒนาทองถิ่น เน่ืองจากซ้ําซอนกับโครงการที่องคการบริหาร 
สวนตําบลแมนํ้าคูไดจัดทําประจําทุกป โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูไดออก 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคู เร่ือง ใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ เพื่อใหประชนทั่วไปและหนวยงานที่เก่ียวของไดตรวจสอบและใชประโยชนจาก



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แผนพัฒนาสามปฉบับดังกลาวตอไป ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไมมีอํานาจ
ตัดโครงการที่ไมเห็นดวยออกจากแผนพัฒนาสามป อันเปนการกระทําที่ขัดตอขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง 
(๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ การจัดทําแผนพัฒนาสามปดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศองคการบริหารสวนตําบลแม นํ้าคู เ ร่ือง  
ใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) และแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
บรรจุโครงการดังกลาวไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน  เม่ือพิจารณา
การประกาศใชแผนพัฒนาสามปตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแม นํ้าคู เ ร่ือง  
ใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) และแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูตามขอ ๒๕  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงในการจัดทํางบประมาณรายจายในแตละปเปนดุลพินิจในการพิจารณาของ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบกอนแลวนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลแมนํ้าคู จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนดังกลาว แผนนี้ จึงมีผลผูกพัน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูที่จะตองปฏิบัติตามกรอบที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ขางตน มิไดมีผลกระทบหรือมีผลผูกพันตอผูฟองคดีซ่ึงเปนประชาชน เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคู และเปนผูเสียภาษี อันจะทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูแตอยางใด 
ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๕) 
 

   (๔) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการละเลยตอหนาที่  

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

     

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป 
ไมรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวน



 
 
๑๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดีไมอาจ
กอสรางร้ัวลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือ
จําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด และใหกรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและไดยื่นคําขอรังวัดที่ดินดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดิน
เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหผูฟองคดีตามคําขอรังวัด ผูฟองคดี 
จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของ
พนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอตอปฏิ รูปที่ ดินจังหวัด
อุบลราชธานีขอใหดําเนินการสอบสวนสิทธิในที่ดินบริเวณปาสงวนแหงชาติเสื่อมโทรมแปลงที่ 
ผูฟองคดีครอบครองตอจากมารดาและไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินแลว 
เพ่ือใหตนมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกลาว 
แตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมิไดพิจารณาดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการพิจารณาออกหนังสือ
อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินแปลงพิพาทซ่ึงอยูในเขตปฏิรูปที่ดินตามขั้นตอน 
ที่กฎหมายกําหนด น้ัน  กรณีดังกลาวเม่ือปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไดรับคําขอแลวก็ชอบ 
ที่จะดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาคําขอของผูฟองคดีแลวอาจมีคําส่ัง
อยางใดอยางหน่ึงหรือเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณา
อนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม สวนผูฟองคดีจะมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรที่ดินแปลงพิพาทตามคําขอหรือไม เพียงใด เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาตอไป
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การท่ีปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีรับคําขอแลวไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ยอมถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๕) 

 
 
 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

    กรณีขาราชการครู ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ฟองวา ผูฟองคดีไดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนเพื่อใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
คร้ังที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ เห็นชอบดวยแลว ผูฟองคดีจึงมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูของโรงเรียนดังกลาว ตอมา ขาราชการครูบางราย 
รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ กรณีผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชา 
ใหคะแนนในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูรองทุกข ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ พิจารณา 
แลวมีมติใหเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติตามขอ ๑๔ (๒) ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข 
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะรายของผูรองทุกขดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวย  
จึงมีหนังสือรองทุกขตอประธาน ก.ค.ศ. ตอมาเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีหนังสือแจงวา ผูฟองคดีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ และไมมีเหตุให ก.ค.ศ. วินิจฉัยคํารองทุกขของผูฟองคดีได ผูฟองคดี
เห็นวา ก.ค.ศ. เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี มิใชอํานาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการครูฯ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
ของผูฟองคดีโดยเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ นําเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีเขาสูกระบวน
พิจารณาของ ก.ค.ศ. น้ัน  การที่เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ ไมนําเร่ืองรองทุกข 
เสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ทําใหเร่ืองรองทุกขของผูฟองคดีไมไดรับการวินิจฉัย
โดย ก.ค.ศ. ที่ผูฟองคดีเชื่อวาเปนผูมีอํานาจพิจารณา ผูฟองคดียอมไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการงดเวน 
การกระทําของเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูฯ ดังกลาวซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๔) 
  กรณีฟองวา ขณะที่ผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนง
สารวัตรจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรีไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  ตอมา ผูฟองคดีขอใหมีการ
พิจารณาคําสั่งลงโทษดังกลาวใหมตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแลวมีคําส่ังใหมใหเพิกถอนคําสั่ง
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ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ แตหลังจากน้ันผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 
ไดตรวจสอบตําแหนงวางในตําแหนงระดับสารวัตรซึ่งเปนตําแหนงเดิมของผูฟองคดีแลวไมมี
ตําแหนงวาง จึงเสนอใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ สั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดย 
ใหประจําในตําแหนงประจําฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ตําแหนงเลขที่ สรส. ๑๗๗) 
ตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แตผูถูกฟองคดีมิไดมีคําส่ังให 
ผูฟองคดีประจําสวนราชการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ 
ออกคําสั่งเรียกผูฟองคดีกลับเขารับราชการ โดยใหประจําสวนราชการในตําแหนงประจําฝายอํานวยการ 
ตํารวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี พรอมทั้งคืนสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับ น้ัน  เม่ือผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีไดมีคําสั่งเพิกถอนคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
ยอมมีผลเสมือนหนึ่งวาผูฟองคดีไมเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการมากอน สิทธิประโยชน 
ในทางราชการของผูฟองคดีจึงควรกลับสูฐานะเดิมโดยผลของกฎหมาย แตขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไมสามารถกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมไดเน่ืองจากไมมีตําแหนงวาง ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๗ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยใหประจํา 
สวนราชการ ตามมาตรา ๖๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ จึงมีหนาที่ตามกฎหมาย 
ที่ตองสั่งใหผูฟองคดีประจําสวนราชการไปกอนเพ่ือบรรเทาความเสียหายของผูฟองคดี เม่ือมิได 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีประจําสวนราชการดังกลาว ผูฟองคดีจึงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา วิทยาลัยนครราชสีมาละเลยไมออกหนังสือรับรอง
การทํางานที่ถูกตองใหแกผูฟองคดี ขอใหวิทยาลัยนครราชสีมาออกหนังสือรับรองการทํางานที่
ระบุขอมูลชัดแจง ถูกตอง สมบูรณใหแกผูฟองคดี น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทํา
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ไดมีหนังสือรองเรียนตอสภาเทศบาลขอใหตรวจสอบพฤติกรรมของนายกเทศมนตรี เน่ืองจาก 
มีความประพฤติเรียกรับเงินจากผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาล แตปรากฏวาผูวาราชการจังหวัด
กลับวินิจฉัยใหยุติเรื่องและมิไดเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสั่งให
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
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ความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใหรัฐมนตรีฯ ใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี
พนจากตําแหนง น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ผูฟองคดีจึงเปนผูแทนของ
ปวงชนในเขตเทศบาลตําบล  ดังน้ัน ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมาย ผูฟองคดีจึงสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยการตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลได ทั้งน้ี เพ่ือรักษาไว
ซ่ึงประโยชนของทองถิ่นและประโยชนของปวงชนในเขตเทศบาลตําบล ประกอบกับเม่ือผูฟองคดี 
มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตาํบล เปนราษฎรที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบล ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
ไดรับบริการสาธารณะที่นายกเทศมนตรีตําบลตองปฏิบัติจัดทําตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล 
ที่มีอยูตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั้งน้ี ภายใตการตรวจสอบควบคุมของสภาเทศบาลตําบล การปลอยใหนายกเทศมนตรี
ตําบลซ่ึงมีพฤติการณนาสงสัยวารับเงินจากผูรับเหมา อันเปนความประพฤติที่นํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย
แกศักด์ิตําแหนงหรือแกเทศบาลตําบลหรือแกราชการยังคงอยูในตําแหนงตอไป ยอมจะทําให 
การบริหารงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีตําบลขาดความโปรงใส ไมมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ และยังผลทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีและประชาชนคนอื่นที่มีภูมิลําเนา 
อยูในเขตเทศบาลตําบล กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาวของ 
ผูวาราชการจังหวัด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๔) 
   กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
นายอําเภอพระนครศรีอยุธยาละเลยตอหนาที่ไมพิจารณาสั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีที่
ผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัวไดมีหนังสือ
รองเรียนตอนายอําเภอพระนครศรีอยุธยาใหตรวจสอบกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบล
คลองสระบัวกับพวกรวมกันทุจริตเบิกคาอาหารจัดเลี้ยงประชาชนกรณีที่มารวมงาน 
วิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๑๖ วัน (วิ่งธง) และกรณีแจกถุงยังชีพพระราชทานน้ําทวมเปนเท็จ ทั้งๆ ที่
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดสรุปแลววาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว
กับพวกรวมกันทุจริตเบิกเงินคาอาหารเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาเสนอเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพิจารณาตามอํานาจหนาที่ และใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สั่งการตามขอยุติที่ไดมีการรองเรียน น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีเปนราษฎรที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร
อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบกับขณะที่ผูฟองคดีไดรองเรียนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว  
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว และเปนสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ



 
 
๑๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๒๑/๒๕๕๕) 

 

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา อธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ มิได
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยกับรองอัยการจังหวัดใหเปนไปตามที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน
กลาวหาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของรองอัยการจังหวัด น้ัน  เห็นวา ผูฟองคดีมีความประสงค 
ที่แทจริงที่จะฟองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการจากเหตุที่ละเลยไมดําเนินการทางวินัย
แกรองอัยการจังหวัดตามที่ผูฟองคดีกลาวหา ซ่ึงการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการเปนเรื่อง
ที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจจะพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทําความผิดอันกอใหเกิด 
ความเสียหายแกทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ โดยหลักแลวถือวาทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐเปนผูเสียหายในกรณีที่มีการกระทําความผิดทางวินัยเกิดขึ้น สวนการท่ี
ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตอผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยหรือไมน้ัน เปนอํานาจ
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะท่ีจะพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี  ดังน้ัน การท่ี
อธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการไมดําเนินการใดๆ กับรองอัยการจังหวัด แมจะเปนการ
ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีก็มิไดเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการละเลยดังกลาว ประกอบกับการที่อธิบดี
อัยการฝายคณะกรรมการอัยการจะดําเนินการทางวินัยกับรองอัยการจังหวัดหรือไม ก็มิไดมีผล
เปนการเยียวยาทุกขหรือแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดีไดโดยตรงแตอยางใด  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

    กรณีผูฟองคดีทั้ งสามสิบเกาคนซึ่ งเปนผูสมัครคัดเลือก
ขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาโทเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร พ .ศ . ๒๕๕๐และไดขึ้นบัญชีรายชื่อผูได รับการคัดเลือกสํารองฟองวา  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไมบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติบรรจุและแตงตั้ง
ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร น้ัน  เม่ือผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๖๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มิไดเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีผูสอบไดในการคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาโทเพ่ือ
เขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามประกาศ
ของผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และตามประกาศดังกลาวมิได
มีการกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการขึ้นบัญชีผูมีอยูในลําดับเกินกวาอัตราที่ไดรับการแตงตั้งในคราว
ดังกลาวไวเพ่ือแตงตั้งใหเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในคราวตอไปแตประการใด อีกทั้ง
การที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําสั่งอนุมัติตามที่ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาเสนอให 
ขึ้นบัญชีผูมีอยูในลําดับเกินกวาอัตราที่ไดรับการแตงตั้งในการประกาศรับสมัครครั้งน้ีไวทั้งหมด 
หากสํานักงานตํารวจแหงชาติมีตําแหนงรองรับเพ่ิมเติมอาจแตงตั้งผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีในครั้งน้ี
โดยใหเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาโดยไมตองประกาศรับสมัครคัดเลือกใหมน้ัน  
เปนการสั่งการที่ใชอํานาจนอกเหนือไปจากที่กฎหมายและระเบียบวาดวยการคัดเลือกและ
แตงตั้งขาราชการช้ันประทวนหรือชั้นพลตํารวจเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร อันมี
ลักษณะเปนการใชอํานาจสั่งการในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งเปนอํานาจภายในฝายบริหารอนุมัติไว
ในหลักการเทาน้ัน หาไดมีผลทางกฎหมายออกสูภายนอกและมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ 
ของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนซึ่งเปนผูเขาสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาวแตอยางใด 
โดยเห็นไดจากเม่ือสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศผลการคัดเลือกก็มิไดระบุถึงการอนุมัติ 
ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดังกลาวแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนจึงมิใชผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ทําการรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีภายในระยะเวลา
ตามที่ศาลจะเห็นสมควร น้ัน  ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเปนการ
เฉพาะรายตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ตอมา พนักงานเจาหนาที่ได 
ทําการรังวัดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี แตผูฟองคดีไมสามารถนําชางรังวัดปกหลักเขตที่ดินได 
จึงไมยินยอมนํารังวัดออกโฉนดที่ดินและขอนําปญหาแนวเขตที่ดินไปปรึกษากับนิคมสหกรณ 
ทาแซะกอน ตามบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
ตอมา สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปพบพนักงาน
เจาหนาที่ เม่ือผูฟองคดีไปพบพนักงานเจาหนาที่ ผูฟองคดีไดใหถอยคําสรุปวา ผูฟองคดีไดมา
ติดตอเพ่ือแจงเหตุขัดของและขอยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี ทั้งนี้  
ตามบันทึก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนที่ยุติวา ผูฟองคดีไมมีความประสงค
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ที่จะขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามคําขอที่ยื่นไวอีกตอไป ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สวนแยกทาแซะ ตามคําฟอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๐/๒๕๕๔ และที่ ๒๔๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑๕ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ฟองวา ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมดําเนินการในการออกคําสั่งจําหนาย ส.ค. ๑ ที่ 
ไมชอบดวยกฎหมายออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
สาขาแมจัน ไมเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายใหดําเนินการจําหนาย ส.ค. ๑ ดังกลาว  
อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ขอใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงรายและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมจัน ดําเนินการจําหนาย ส.ค. ๑ ที่ 
ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน น้ัน  แมผูฟองคดีจะไดรับ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๕ มีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตพื้นที่ปาตนนํ้า ลําธาร  
วนอุทยานแมสลอง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และยังเปน 
ผูรองทุกขกลาวโทษแจงความดําเนินคดีในเรื่องดังกลาวดวยตนเองก็ตาม แตผูฟองคดีก็เปนเพียง
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว หากผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา
หรือการงดเวนการกระทําของผูวาราชการจังหวัดเชียงรายและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
สาขาแมจัน เก่ียวกับการมีคําสั่งจําหนาย ส.ค. ๑ ไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการอยางไร ก็ชอบที่จะรายงานตอผูบังคับบัญชาเพ่ือแจงใหหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาดําเนินการตอไป ซ่ึงเปนเรื่องภายในระหวาง
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง และไมกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของ 
ผูฟองคดีแตอยางใด ประกอบกับขอเท็จจริงตามสํานวนคดีปรากฏวาอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีไดมีบันทึกแจงใหอธิบดีกรมปาไม
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปแลว กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาล 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒/๒๕๕๕) 
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  กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

    กรณีผูฟองคดีซ่ึงประกอบวิชาชีพอิสระ (แพทย) และไดทราบ
ขาวจากหนังสือพิมพกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายอาญายักยอกเงินของโรงพยาบาล 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชฟองวา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีนาง น. เจาหนาที่บริหารงานการเงิน
และบัญชี ๖ หัวหนาฝายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตากอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาล 
อยางชักชา ไมควบคุมดูแลใหมีการสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ
ใหครบถวนและแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอาจดําเนินคดีกับนาง น. เพ่ือเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนไมทันภายใน
กําหนดอายุความ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ใชอํานาจตามกฎหมายเพ่ือเรียกทรัพยคืนจากผูยักยอกทรัพยใหครบถวน น้ัน  ผูที่จะมีสิทธิ 
ฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ไมใชบุคคลใดก็ได 
ที่เห็นวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร แมผูที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหหัวหนา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาล
กําหนด ไมจําตองเปนบุคคลที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรนั้น แตผูที่จะมีสิทธิฟองคดีพิพาทดังกลาวอยางนอยตองเปนบุคคล
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรงและเปนการ
เฉพาะตัวจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควรที่เปนเหตุแหงการฟองคดี กรณีดังกลาวจึงเห็นไดวาผูฟองคดีมิใชผูที่จะมีสิทธิ
ฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๕) 
 



 
 
๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   (๕) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   (๖) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที ่

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา เจาหนาที่สังกัดกรมที่ดินไดออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ทับพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติใหนาย ป. โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ทําใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวา น.ส. ๓ ก. ฉบับดังกลาวถูกตองตามกฎหมายและไดซ้ือที่ดิน 
มาจากนาย ป. โดยสุจริต และโอนขายที่ดินดังกลาวในเวลาตอมา ซ่ึงเม่ืออธิบดีกรมที่ดินสั่งเพิกถอน
หรือแกไข น.ส. ๓ ก. ทําใหผูฟองคดีตองชําระเงินคาที่ดินคืนใหแกผูซ้ือ เปนเหตุใหผูฟองคดี
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมที่ดินรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  การที่ผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวา น.ส. ๓ ก. เจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ออกโดยถูกตองและไดซ้ือที่ดินจากผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ดังกลาวมาโดยสุจริต และผูฟองคดี 
ไดโอนขายที่ดินใหแกบุคคลอ่ืน เม่ืออธิบดีกรมที่ดินไดมีคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน  
น.ส. ๓ ก. ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีตองชําระเงินคาที่ดินคืนใหแกผูซ้ือที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีจึง
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๒/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
สุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย ดําเนินการออกโฉนดที่ดินในสวนที่ไมมีผูคัดคานใหแกผูฟองคดี  
แตเจาพนักงานที่ดินปฏิเสธไมดําเนินการให ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาพนักงาน
ที่ดินออกโฉนดที่ดินในสวนที่ไมมีผูคัดคานใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูยื่นคําขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และ 
มีความประสงคขอใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการออกโฉนดที่ดินในสวนที่ไมมีผูคัดคานใหแก 
ผูฟองคดี แตเจาพนักงานที่ดินปฏิเสธไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อันเนื่องจากการงดเวน 
การกระทําของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๘/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงาน
ที่ดิน แตเทศบาลนครขอนแกนและนายกเทศมนตรีนครขอนแกนมีหนังสือคัดคานการขอ 
ออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีโดยอางวาที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชน ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครขอนแกนที่คัดคานการออก
โฉนดที่ดินดังกลาว น้ัน  การคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาวเปนการใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมายหรือดําเนินกิจการทางปกครอง ซ่ึงหากการดําเนินการดังกลาวสงผลกระทบตอ 
สิทธิหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีก็มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําทางปกครองดังกลาวได เม่ือผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและ 
ทําประโยชนในที่พิพาทดวยการปลูกบานอยูอาศัยโดยไมมีเอกสารสิทธิ และเทศบาลนคร
ขอนแกนและนายกเทศมนตรีนครขอนแกน คัดคานการออกโฉนดที่ดินโดยอางวาที่พิพาท 
เปนทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๔๐/๒๕๕๔ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๔ และที่ ๘๘/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 กรณีฟองวา สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําที่ดินซึ่ง 
ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนไปขึ้นทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวงโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เปนเหตใุหเจาหนาที่ของสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําปายที่มีขอความวา
ที่ดินสงวนกรมทางหลวง ไปปกในที่ดินดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
บํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ถอนปายออกจากที่ดินของผูฟองคดี และเพิกถอนทะเบียนแสดงที่ดิน
นอกเขตทางหลวงดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
พิพาท ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๕๓๐/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา นายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลดอนยาวใหญไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของ 
ผูฟองคดี โดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองนํ้าสาธารณประโยชน ทําใหเจาพนักงานที่ดินไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอโนนแดงและ
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน และรวมกันชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวาตนเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท
โดยมีหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และนายอําเภอและนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินโดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองนํ้าสาธารณประโยชน 
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ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําดังกลาวของนายอําเภอและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย แตนายกเทศมนตรี
ตําบลตลาดเกรียบไดมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ วา ผูฟองคดีทั้งสองไดนํารังวัด 
ทับที่ดินที่มีสภาพเปนทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และเห็นควร 
นําเร่ืองเสนอตอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) พิจารณา 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกเทศมนตรีฯ ดําเนินการใชดุลพินิจวาทางพิพาท 
ไมใชทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน น้ัน  นายกเทศมนตรีฯ มีอํานาจหนาที่ 
ในการดูแลรักษาที่ ดินอันเปนสาธารณประโยชนรวมกับนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช๒๔๕๗ และขอ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือผูฟองคดีทั้งสองอางวาไดยื่นคําขอรังวัด 
ออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ในการดําเนินการรังวัด 
ออกโฉนดที่ดิน นายกเทศมนตรีตําบลฯ ไดคัดคานการออกโฉนดที่ดินโดยอางวาผูฟองคดีทั้งสอง
ไดนํารังวัดทับที่ดินที่มีสภาพเปนทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันมานานแลว 
ผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห และในวันรับโอนมารดาของผูฟองคดีและญาติไดตกลงซื้อที่ดินที่เหลืออยู ๙ ตารางวา 
ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดาของผูฟองคดี
น้ันไดใหนาย ช . ซ่ึงเปนนองชายเปนผูรับโอนแทน  ตอมาไดทําการรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม  
ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไขรูปแผนที่ 
ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวนเนื้อที่ดินใหเพ่ิมจากเดิม
อีก ๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซ่ึงรับโอนที่ดินตอมาไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหกรมที่ดิน สํานักงานเขตบางกะป และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป  
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวโดยเปนผูรับโอนโฉนดที่ดินดังกลาวมาจากนาย ช. ผูฟองคดี
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จึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป 
ไมรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดิน 
ในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินและไดยื่นคําขอรังวัดที่ดินดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดของกรมที่ดินเม่ือพนักงาน
เจาหนาที่ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหผูฟองคดีตามคําขอรังวัด ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่
ของกรมที่ดิน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 
    กรณีฟองวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ใชอํานาจออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติเขาหลวง ทับที่ดินของผูฟองคดีบางสวนและกอสราง 
ที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี  ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ร้ือถอนสิ่งปลูกสราง อาคารสํานักงาน บานพัก 
โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดีจึงยอมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕) 
    กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนํา ส.ค. ๑ ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา แตหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
มีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานที่ดินวาเปนการขออนุญาตเขามารังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดิน
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง และในขณะดําเนินการรังวัดที่ดินไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
เขาหลวงเขามาหามทําการรังวัดพรอมทั้งจะจับกุมผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดี ทําใหตองยุติ
การรังวัด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขัดขวาง
การรังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดียอมเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําของหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงที่พิพาท 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕) 



 
 
๑๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซ้ือเอกสารประกวดราคาตามประกาศ
ประกวดราคาจางดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนที่รูปถายทางอากาศ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ จึงไดทราบวาเอกสารประกวดราคากําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
เสนอราคาเพ่ิมเติมจากประกาศประกวดราคา ซ่ึงผูฟองคดีไมสามารถเขารวมเสนอราคาตามการ
กําหนดคุณสมบัติที่กําหนดเพ่ิมเติมดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณคืนเงินคาซ้ือเอกสารประกวดราคาใหแกผูฟองคดี น้ัน  แมวาขอเท็จจริง 
จะปรากฏวาผูฟองคดีโดยนาวาอากาศตรี ป. ซ่ึงเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ส. 
ไดขอซื้อเอกสารประกวดราคาและลงชื่อในชองผูซ้ือดวยตนเองโดยใชชื่อวา บริษัท ส. และ 
มีคําวา “บรอม” หลังชื่อบริษัท แตก็ฟงวาเปนเพียงการคาดวาจะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง ประกอบกับ
มาตรา ๑๗๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ในการตีความการแสดงเจตนา
น้ัน ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษร  การท่ีนาวาอากาศตรี ป. 
ไดลงชื่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในนามบริษัท ส. ซ่ึงบริษัทดังกลาวยังไมไดจดทะเบียน 
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายหรือทํากิจการรวมคากับบริษัทใด คงมีแตบริษัท ส. เทาน้ัน  
ที่นาวาอากาศตรี ป. เปนกรรมการผูจัดการและเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทของผูฟองคดี 
กรณีจึงตองตีความตามเจตนาอันแทจริงของนาวาอากาศตรี ป. วาตองการซ้ือเอกสารประกวดราคา 
ในนามบริษัทของผูฟองคดี  ดังนั้น การท่ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดคุณสมบัติ
ของผู มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา ทําใหผูฟองคดีถูกตัดสิทธิไมให 
เขารวมเสนอราคา จึงถือวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๘/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีฟองวา คําสั่งของนายกเทศมนตรีตําบลที่ไมตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการในพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนจุดผอนผันไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกผูฟองคดี หากไมสามารถ
ดําเนินการตามคําขอดังกลาวได ขอใหจายคาชดเชยวัสดุอุปกรณสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี น้ัน 
เม่ือผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนจุดผอนผันโดยไดรับอนุญาต 
จากนายกเทศมนตรีตําบล การที่นายกเทศมนตรีตําบลมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถ 
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ตอใบอนุญาตประกอบกิจการใหตามคําขอของผูฟองคดีได ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๕๔) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข 
 

  กรณีฟองวา แพทยของโรงพยาบาลชลประทานซึ่ งเปน 
หนวยบริการประจําที่ผูฟองคดีลงทะเบียนไวตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ไมสงตัวบุตรชาย
ของผูฟองคดีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่ผูฟองคดีรองขอ แตไดสงตัวบุตรชายของ 
ผูฟองคดีไปรักษาตัวที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินีแทน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีคําส่ังสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช น้ัน  การที่โรงพยาบาลชลประทานสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
ไปรักษาตอที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี ทั้งที่ผูฟองคดีประสงคจะใหบุตรชายทําการรักษา
ตอที่โรงพยาบาลศิริราช เน่ืองจากบุตรชายของผูฟองคดีไดทําการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช 
ปรากฏวาแพทยของโรงพยาบาลศิริราชพบตอกระจก และไดนัดทําการผาตัดเปนการดวน 
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงจะเปนผลดีแกบุตรชายของผูฟองคดีในการไดรับการรักษาพยาบาล
ที่ตอเน่ือง และไมตองเสียคาใชจายในการใชสิทธิตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา การที่
โรงพยาบาลชลประทานสงตัวบุตรชายของผูฟองคดีไปรักษาตอที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี
ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
แกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๔) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไมบรรจุและแตงตั้ง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสอบแขงขันไดในกลุมสายงานปองกันและปราบปราม (ปป. ๑) ตามบัญชี 
แนบทายประกาศกองบัญชาการศึกษา เร่ือง ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดและสํารองในการ 
รับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมกับผูสอบแขงขันไดรายอ่ืนๆ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหาย
พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมี 
คําส่ังแตงตั้งยศและบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันรายอ่ืนที่สอบไดในคราวเดียวกันกับผูฟองคดี 
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ 



 
 
๑๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เปนตนไป แตไมบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีเขารับราชการตํารวจเชนผูสอบไดรายอ่ืนๆ 
จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ผูฟองคดีไดรับการเรียกใหไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุ
เขารับราชการในหนวยราชการอ่ืน จึงไมมีความประสงคที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจอีก หากสํานักงานตํารวจแหงชาติไดบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีโดยถูกตอง ผูฟองคดีจะไดรับ
เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนๆ นับแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
การกระทําของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาวจึงเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหายไมไดรับ
เงินเดือนดังกลาว  ฉะนั้น โดยนิตินัยจึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวน
การกระทําของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๕๔)  

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักโทษฟองวา ผูบัญชาการเรือนจํา
จังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งใหหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเคร่ืองพันธนาการ 
(โซ - ตรวน) ผูฟองคดีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งหามผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเคร่ืองพันธนาการ (โซ - ตรวน) ผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีถูกพันธนาการโดยโซ - ตรวน ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องจากการกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย ก. ขณะดํารงตําแหนง 
เจาหนาที่ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหบริษัท ฟ. 
กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําสั่ง ใหนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี  
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตนาย ก. ไมชําระและไดถึงแกความตาย  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทโดยชอบธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดี 
ไมชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีมูลละเมิดจึงจําตอง 
ใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ก. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษา



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๗๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ก. ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดก
ใหแกผูฟองคดีอันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๕๕) 

 

 (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ  

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวม
และคําขอรังวัดแบงแยกที่ ดินเพ่ือแบงโอนที่ ดินชําระหนี้ ใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษา  
แตนายชางรังวัดทําการรังวัดที่ดินไมถูกตองตามแนวเขตที่ดินเดิม เปนเหตุใหที่ดินสวนที่เหลือ
จากการรังวัดมีเน้ือที่ดินขาดหายไปบางสวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหรือ
แกไขการรังวัดที่ดินและใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการรังวัดที่ดินดังกลาว น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพนักงานที่ดินยังมิไดมีคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
ของผูฟองคดีตามผลการรังวัด และยังมิไดมีการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมใหปรากฏ 
ในโฉนดที่ดิน ตลอดจนยังไมออกโฉนดที่ดินฉบับใหมใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษาของผูฟองคดี  
ดังน้ัน การใชอํานาจตามกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่เก่ียวกับการรังวัดที่ดินตามที่ผูฟองคดี
กลาวอางจึงยังไมมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิทธิในการถือครองที่ดินของ 
ผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได จากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่จะมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๔) 
  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
ไดจดทะเบียนโอนขายที่ดินมีโฉนดพรอมส่ิงปลูกสรางของผูฟองคดีใหแกบุคคลอ่ืนโดยผูฟองคดี
มิไดรูเห็นหรือยินยอม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนในที่ดินแปลงดังกลาว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหาย 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดินแปลงดังกลาวศาลแพงไดมี 
คําพิพากษาใหจําเลย (ผูฟองคดี) ชําระเงินพรอมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกโจทก หากจําเลย (ผูฟองคดี) ไมชําระ ใหนําทรัพยจํานองคือที่ดินแปลงดังกลาวพรอมสิ่งปลูกสราง
ออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระใหกับโจทก และไดออกคําบังคับใหผูฟองคดีปฏิบัติตาม 
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คําพิพากษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับคําบังคับ  ตอมา ศาลแพงไดออกหมายบังคับคดี
แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา เม่ือขอเท็จจริง
ไมปรากฏวาคูความในคดีไดอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีจึงเปนที่สุด  ดังน้ัน ผูฟองคดีในฐานะ
จําเลยในคดีดังกลาวยอมตองผูกพันตามคําพิพากษาศาลแพงตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง  
ประกอบมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กรณีจึงถือไมไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดไดจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงดังกลาวประเภทขายตามคําส่ังศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  กรณีฟองขอใหสภาทนายความชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูฟองคดีจากกรณีที่ทนายความที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความจากสภาทนายความได 
กระทําการทุจริตรับรองเอกสารอันเปนเท็จและนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จ  
ในคดีที่ทนายความดังกลาวเปนผูรับมอบอํานาจจากโจทกใหดําเนินคดีแพงกับผูฟองคดีตอ 
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหผูฟองคดีตองรับผิดในฐานะผูค้ําประกันหนี้ใหแกลูกหน้ีทั้งที่ผูฟองคดี
มิไดทําสัญญาค้ําประกัน และทําใหผูฟองคดีตองถูกบังคับคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวาทนายความ
ที่สภาทนายความออกใบอนุญาตไดกระทาํละเมิดตอผูฟองคดี หากเปนความจริงตามที่ผูฟองคดี
กลาวอางก็เปนการกระทําละเมิดจากทนายความผูน้ันโดยตรง ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ 
จึงมิใชเปนผลจากการที่สภาทนายความออกใบอนุญาตใหเปนทนายความแตอยางใด ประกอบกับ
ทนายความที่ผูฟองคดีกลาวอางมิใชผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคล 
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ จึงมิใช
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการเปนทนายความ
ผู รับมอบอํานาจใหดําเนินคดีในศาลก็เปนการประกอบวิชาชีพของทนายความโดยทั่วไป  
มิใชเปนการใชอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟอง
สภาทนายความตอศาลปกครองตามคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๑/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากกรณีที่ผูอํานวยการ
สํานักงานกฎหมายและคดี  สํานักปลัดกรุ งเทพมหานคร มีหนังสือเสนอความเห็นให 
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการใหสํานักงานเขตพญาไทแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
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ความรับผิดทางละเมิดผูฟองคดี กรณีไมดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินบริษัทเอกชน  
ทั้งที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและสํานักงานเขตพญาไทไดมีความเห็นวาการปฏิบัติ
ดังกลาวถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนดไวครบถวนและใหยุติเร่ืองแลว ทําใหผูฟองคดี
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงปจจุบันการสอบสวนยังไมแลวเสร็จ ขอใหกรุงเทพมหานคร 
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย 
และคดีดังกลาวเปนเพียงความเห็นตามระบบสายงานบังคับบัญชาที่ใชประกอบการพิจารณา 
สั่งการของผูบังคับบัญชา และเสนอแนวทางแกปญหาการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
เรื่องดังกลาวที่จะใหความเปนธรรมแกเจาหนาที่และรักษาประโยชนของกรุงเทพมหานคร  
ไมมีผลผูกพันบังคับใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการในเร่ืองน้ี 
ตองสั่งการตามนั้นแตอยางใด โดยสภาพของความเห็นดังกลาวจึงไมมีผลกระทบกระเทือน 
ตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีหรือกอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความเสียหายตอโครงการเสียงตามสายกระจายขาว  
๑๘ หมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเหตุใหเสียทรัพยสินเปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท   
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแก
ประชาชนในเขตตําบล น้ัน  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับผลกระทบโดยตรงและไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําละเมิด
ดังกลาวของนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูฟองคดีเปนเพียงราษฎรที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลที่ไดรับการรองเรียนจากชาวบานและไดตรวจสอบการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ 
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูฟองคดีมิไดเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจึงไมสามารถ
ใชสิทธิเรียกรองความเสียหายจากการกระทําละเมิดขางตน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา เทศบาลตําบลไผกองดินไดอาศัยแบบการกอสราง
ทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบโดยผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบลไผกองดิน  
ทําการตัดฟนตนไมที่บิดาของผูฟองคดีเปนผูปลูกไว เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลตําบลไผกองดินชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินตามแนวเขตโครงการดังกลาวเคยเปนที่ดินสวนหนึ่ง
ของโฉนดที่ดิน ซ่ึงบิดาของผูฟองคดีไดจดทะเบียนแบงใหกระทรวงการคลัง (เพ่ือประโยชน 
แกการชลประทาน) กรณีจึงฟงไดวาบิดาของผูฟองคดีมีเจตนายกที่ ดินดังกลาวใหเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 
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และการที่ผูฟองคดีอางวาตนไมจํานวน ๑๑ ตน ซ่ึงถูกตัดฟนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตามโครงการนี้ เปนตนไมที่มีอายุนับสิบปและปลูกอยูบนที่ดินซึ่งบิดาของผูฟองคดียกใหแก 
ทางราชการ จึงฟงไดวาตนไมดังกลาวมีลักษณะเปนไมยืนตนอันถือเปนสวนควบกับที่ดิน 
ที่ตนไม น้ันขึ้นอยูตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ผูฟองคดีจึงมิใชเจาของตนไมที่เปนสวนควบของที่ดินนั้น  ดังนั้น ผูฟองคดียอมมิใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
การกระทําที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

  กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีแจงคัดคานการขอพระราชทานอภัยโทษของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูตองขังโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมชดใช
คาเสียหาย น้ัน  หนังสือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมดังกลาว เปนเพียงการเสนอ 
ความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมาย อันเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 
ทางปกครอง ไมใชคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืนที่จะมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา กรมราชทัณฑอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขาเยี่ยมนักโทษที่ถูกคุมขังอยูที่เรือนจําโดยไมชอบดวยกฎหมาย มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
อยางไมเปนธรรมกับผูฟองคดีและนักโทษรายอ่ืน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นสอบสวนกรมราชทัณฑในกรณีไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย น้ัน  การท่ีกรมราชทัณฑอนุญาต
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวเขาเยี่ยมผูที่ถูกคุมขังอยูที่เรือนจําน้ัน มิไดกอใหเกิด 
ความเดือดรอนหรือเสียหาย และไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนนักโทษแตอยางใด ผูฟองคดียังคงมีสิทธิตามพระราชบัญญัตริาชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
อยูเชนเดิม ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๑/๒๕๕๔) 
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   (๗) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง 
 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ  

 

  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลบอไทยไดทําสัญญาจางผูฟองคดี
เปนพนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนตมู 
แตตอมาเทศบาลตําบลบอไทยไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและไมตอสัญญาจางผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการออกคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของเทศบาลตําบลบอไทย และ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีตําบลบอไทย 
และเทศบาลตําบลบอไทยประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีใหม รวมทั้งใหเทศบาล 
ตําบลบอไทยตอสัญญาจางและคืนสิทธิหนาที่ อันพึงมีพึงไดทั้งปวงใหแกผูฟองคดี น้ัน   
เม่ือปรากฏวาการที่เทศบาลตําบลบอไทยโดยนายกเทศมนตรีตําบลบอไทยมีคําส่ังไมตอสัญญาจาง
ใหแกผูฟองคดีเน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไมผาน มีผลทําใหผูฟองคดีตองพน 
จากการเปนพนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยฯ ตามคําส่ังดังกลาว  
ผูฟองคดีจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทํา 
ที่พิพาท (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชวยเหลือ 
ในการชดใชทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกอนที่ผูฟองคดีจะโอนมาเปน
อาจารยในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ เคยตอบรับใหความชวยเหลือ  
ในการชดใชทุนแกผูฟองคดี แตตอมาคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรมีมติ 
ไมอนุมัติเงินทุนดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน  กรณีจึงเปนการปฏิเสธไมใหทุนการศึกษาแกผูฟองคดี
ตามขอตกลงที่มหาวิทยาลัยฯ ไดใหไว ผูฟองคดีในฐานะคูสัญญาจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการท่ีมหาวิทยาลัยฯ  
ไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวแกผูฟองคดีดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๕) 
 
 
 
 



 
 
๑๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ  

 

 กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงไดเขาทําสัญญาใหบริการสาธารณสุขในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ฟองวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีคืนเงิน
คาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขที่สํานักงานจายเกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามสัญญาโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนหนังสือของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติดังกลาว 
รวมทั้งคูมือแนวทางปฏิบัติในการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๒ น้ัน  
เม่ือตามสัญญาดังกลาวสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีสิทธิเรียกเงินคาใชจาย 
เพ่ือบริการสาธารณสุขคืนจากผูฟองคดีไดหากตรวจสอบแลวพบวาไดจายคาใชจายดังกลาว
เกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับ ประกอบกับยังไมปรากฏวาสํานักงานไดหักเงินจํานวน
ดังกลาวจากผูฟองคดีแลวแตอยางใด กรณีจึงเปนเพียงการใชสิทธิตามสัญญาและยังไมถือวา 
มีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง สวนกรณีที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนคูมือแนวทางปฏิบัติ
ในการขอรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๒ น้ัน  เม่ือคูมือดังกลาว 
เปนเพียงแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานใชประกอบการสงขอมูลการบริการในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขและใชเปนเอกสารอางอิงในการเรียกเก็บคาบริการระหวาง
หนวยบริการดวยกัน ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาคูมือดังกลาวไมถูกตอง ผูฟองคดีก็ไมจําตองปฏิบัติ
ตามแนวทางในคูมือดังกลาวได การที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดออกคูมือดังกลาว
จึงมิไดกระทบตอสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมิใชผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือมี 
ขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง 
สูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงไดทําสัญญาเปนผูรับสัมปทานเก็บรังนกอีแอน
ฟองวา คําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่และผูวาราชการ
จังหวัดกระบี่ ที่ใหผูฟองคดีชําระเงินสวนแบงกําไรสุทธิจากการดําเนินกิจการในรอบปภาษี 
ตลอดอายุสัญญาสัมปทานและเงินเพ่ิมจากสวนแบงกําไรที่ตองชําระ ไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  คําส่ังดังกลาวเปนการใชสิทธิเรียกรอง
ตามสัญญาโดยมีมูลหน้ีจากสัญญา หากผูฟองคดีเห็นดวยก็ปฏิบัติตามขอเรียกรอง หรือหาก 
ไมเห็นดวยก็ชอบที่จะปฏิเสธขอเรียกรองหรือเพิกเฉย และเปนหนาที่ของจังหวัดกระบี่และ 
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหผูฟองคดีปฏิบัติตามสัญญา  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

และหากตอมาจังหวัดกระบี่และผูวาราชการจังหวัดกระบี่บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบ ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองรองเม่ือเกิดกรณี
ดังกลาว แตขณะฟองคดีน้ียังมิไดเกิดขอโตแยง จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนผูเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําดังกลาวแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองขมารไดมีหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงาน
จางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลฯ ใหผูฟองคดีทราบ เน่ืองจากผูฟองคดีไมผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานรวมสองครั้ง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสองคร้ังไมชอบ 
ดวยกฎหมายและมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ไมตอสัญญาจางกับผูฟองคดี จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ยกเลิกคําสั่งแจงผล 
การส้ินสุดสัญญาจางตามหนังสือดังกลาวและใหตอสัญญาจางพนักงานจางกับผูฟองคดี น้ัน  
หนังสือขององคการบริหารสวนตําบลฯ ดังกลาวเปนเพียงหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจาง 
อันเปนการใชสิทธิ เลิกจางตามสัญญาเทา น้ัน ไมใชคํา ส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีในประเด็นนี้ตอศาลปกครองได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๕) 

 

   (๘) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําที่เปน
ความรับผิดอยางอ่ืน 

 

    (ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายฯ 
 

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

       กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกรมที่ดิน (ผูฟองคดี) ตอมาจังหวัดชุมพรมีคําส่ังลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ
ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และฐานละทิ้งหนาที่ราชการ 
 
 



 
 
๑๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ 
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๕ (๑) (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และใหสํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี  
มีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินเดือนที่ผูฟองคดีเบิกใหตั้งแตวันที่ ๕ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
มาคืนผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีมิไดนําเงินมาชําระคืนใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนผูรับผิดชอบในเงินงบประมาณที่เบิกจายใหแกผูถูกฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงอยูในสถานะเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากกรณีดังกลาว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๕) 

   

    (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายฯ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนทายาทของเจามรดกฟองวา การรถไฟ
แหงประเทศไทยและผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยมิไดนําที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนของเจามรดก 
ไปใชประโยชนในการสรางทางรถไฟตามวัตถุประสงคของการเวนคืน แตกลับนําไปให
บุคคลภายนอกเชาทําประโยชนซ่ึงผิดวัตถุประสงคของการเวนคืน ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหการรถไฟแหงประเทศไทยและผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยคืนที่ดินพิพาท 
ใหแกผูฟองคดี และใหผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยยกเลิกสัญญาเชาที่ดินดังกลาวระหวาง 
การรถไฟแหงประเทศไทยกับบุคคลภายนอกทั้งหมด รวมทั้งใหดําเนินการใหผูฟองคดีเขาครอบครอง
ที่ดินพิพาทขางตน น้ัน  เม่ือปรากฏวาที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคืนตกเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ 
แหงประเทศไทยตามกฎหมายแลวตั้งแตขณะที่เจามรดกซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังมีชีวิตอยู 
และบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช ๒๔๗๗  
ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้นไมไดบัญญัติรับรองใหเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินมีสิทธิ 
ในการเรียกที่ดินพิพาทคืน  ดังน้ัน เม่ือตอมาเจามรดกถึงแกความตายผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
เรียกรองใหคืนที่ดินพิพาทของเจามรดกท่ีจะตกทอดไปยังทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ขอเรียกรองของผูฟองคดีตามคําฟอง
จึงเปนขอเรียกรองที่ปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได คําฟองของผูฟองคดีจึงเปนคําฟอง 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่ไมมีขอพิพาท แมวาการรถไฟแหงประเทศไทยกระทําการตามที่ผูฟองคดีกลาวอางหรือไมก็ตาม  
ก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือหนาที่ใดๆ ของผูฟองคดีที่จะทําใหถือไดวาผูฟองคดี 
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
จากการกระทําดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๔) 

 

   (๙) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายฯ จากการกระทําในกรณีอ่ืน  ๆ
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒) ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 

   (๑) หนวยงานทางปกครอง 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   (๒) ประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจากการใชอํานาจรัฐ 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   (๓) คณะบุคคล 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   (๔) ชุมชน 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

    

 ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายใหสิทธิในการฟองคดี 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๑๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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๑.๒ การขอใหศาลกําหนดคําบังคับ 
 

 ๑.๒.๑ กรณีที่ไมจําเปนตองมีคําบังคับของศาล 
 

  ๑) กรณีที่มีผลบังคับเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของอยูแลว 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเคยดํารงตําแหนงปลัดอําเภอฟองวา ไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการในวันซึ่งเปน
วันที่ผูฟองคดีเกษียณอายุราชการทําใหไมไดรับเงินบํานาญ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน แตไดมีมติใหยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดี  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา 
กรณีของผูฟองคดีอยูในเกณฑได รับการลางมลทิน ผูฟองคดีเห็นวาเม่ือผูฟองคดีได รับ 
การลางมลทินแลว ผูฟองคดีควรไดรับการจายเงินบํานาญตามปกติ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งงดจายบํานาญใหผูฟองคดี น้ัน  คําส่ังงดจายเงินบํานาญใหผูฟองคดี เปนการกระทํา
ทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี แตการงดจายบํานาญดังกลาวเปนผล 
มาจากการที่ผูฟองคดีถูกคําสั่งไลออกจากราชการ ถาหากในภายหนาศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ัง
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ สิทธิดังกลาวยอมกลับคืนเปนของผูฟองคดีโดยอัตโนมัติ จึงเปนกรณี 
ที่ไมตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๕๔) 

 

 ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังวามูลเหตุแหงการฟองคดีไดหมดส้ินไปแลว 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ที่ใหผูฟองคดีชวยปฏิบัติราชการตอที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการฯ ดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวา 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีไดมีหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาคอยเพ่ือสงตัว 
ผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติราชการในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาคอย อันเปนไปตาม
ความประสงคของผูฟองคดีแลว สงผลใหมติที่พิพาทอันเปนเหตุแหงการฟองคดีสิ้นผลลง  
กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลปกครองจะตองออกคําบังคับใหเพิกถอนมติที่พิพาทอีกตอไป (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๖/๒๕๕๔) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๘๗ 
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 กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลปาแดงมีคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง  
ที่ ๑๔/๒๕๕๒ มอบหมายหนาที่ใหผูฟองคดีชวยงานทะเบียนและงานเลือกตั้งของสวนราชการ
เทศบาลตําบลปาแดง เปนการกลั่นแกลงผูฟองคดี เน่ืองจากเปนการมอบหมายงานที่ไมตรงกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และไมไดรับความเปนธรรมในการประเมินผลงานเพ่ือปรับเปลี่ยนสายงาน 
ซ่ึงผูฟองคดีไดรองทุกขขอความเปนธรรมตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  
ผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ มีมติใหประเมินผลงานของผูฟองคดีใหม และใหดําเนินการ
เก่ียวกับคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง ที่ ๑๔/๒๕๕๒ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม ผูฟองคดีเห็นวาการพิจารณาเรื่องรองทุกขของ
คณะกรรมการฯ เปนการกระทําที่ไมชอบ เน่ืองจากไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีเขาชี้แจงใหขอเท็จจริง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการฯ ดังกลาว และใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณาคํารองทุกขของผูฟองคดีใหม และเพิกถอนคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง ที่ ๑๔/๒๕๕๒ น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏในระหวางการพิจารณาคดีวา นายกเทศมนตรีตําบลปาแดงไดทําการ
ประเมินผลงานของผูฟองคดีใหมตามมติของคณะกรรมการฯ ซ่ึงผูฟองคดีไมผานการประเมิน 
และไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบแลว กรณีจึงถือวาความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ของผูฟองคดีเก่ียวกับการประเมินผลงานไดรับการยกเลิกแกไขไปแลว ศาลจึงไมจําตองมีคําบังคับ
ตามคําขอของผูฟองคดีอีก ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับคําขอ 
ใหศาลเพิกถอนคําส่ังเทศบาลตําบลปาแดง ที่ ๑๔/๒๕๕๒ น้ัน เม่ือปรากฏวาในขณะที่คดี 
อยูระหวางพิจารณา นายกเทศมนตรีตําบลปาแดงไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลปาแดง ที่ ๖๘๒/๒๕๕๒ 
มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในกองชางเพียงอยางเดียว ซ่ึงผูฟองคดี
ก็รับในคําอุทธรณวาเปนงานที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังน้ัน จึงไมมีกรณีที่ศาล
จะตองออกคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๕๔)  
     กรณีฟองวา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงไดรับคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ
พิเศษ ภายหลังจากที่ระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับ ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เน่ืองจากระเบียบดังกลาวกําหนดใหเฉพาะผูที่ไดรับการแตงตั้ง 
ให ดํารงตําแหนงระดับ ๘ หรือ ๙ว กอนระเบียบฉบับน้ีมีผลใชบังคับเทาน้ัน ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนระเบียกระทรวงการคลังดังกลาว น้ัน เม่ือในระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาลขอเท็จจริงปรากฏวา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน



 
 
๑๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ขอ ๖/๑ กําหนดใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซ่ึงไมมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนยอนหลังนับตั้งแต
วันที่มีสิทธิแลว ดังน้ัน เหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงหมดสิ้นลงแลว ศาลไมจําตองพิจารณาพิพากษา 
และมีคําบังคับใหเพิกถอนระเบียบซึ่งไดแกไขแลวตอไปอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยจํานวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของประธานสภาคณาจารย 
และกรรมการสภาคณาจารย การประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวาในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน สภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดออกขอบังคับ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอ ๓ แหงขอบังคับดังกลาว 
ใหยกเลิกขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจฉบับที่พิพาท กรณีจึงเห็นไดวาขอบังคับโรงเรียน 
นายรอยตํารวจอันเปนมูลคดีพิพาทในคดีน้ีไดสิ้นผลบังคับแลว ทําใหเหตุแหงการฟองคดีอันมี
ผลกระทบตอผูฟองคดีหมดสิ้นไป ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองวา นายอําเภอเมืองกาฬสินธุละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ
สอบสวนพฤติกรรมของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอกรณีใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ไมรักษา
ผลประโยชนใหแกเทศบาลตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหนายอําเภอเมืองกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมของนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ
ตามอํานาจหนาที่ น้ัน  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอรายดังกลาวพนจาก
ตําแหนงไปแลวตามที่ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดพิจารณาเสนอความเห็น แมวาการสั่ง 
ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอพนจากตําแหนงดังกลาวจะเปนคนละมูลกรณีกับที่ผูฟองคดี 
ไดรองเรียนและนํามาย่ืนฟองเปนคดีน้ีก็ตาม แตการท่ีผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนขอให
นายอําเภอเมืองกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนตามอํานาจหนาที่ ก็เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ 
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ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอพนจากตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอตามนัยมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอก็ไดพนจากตําแหนงไปแลว และสงผลใหเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคํารองอุทธรณคําสั่งแลว กรณีจึงไมมี 
เหตุแหงการฟองคดีที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีและออกคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองวา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
พักราชการเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงโดยตองหาคดีอาญาขอหารวมกันฉอโกงประชาชนและขอหารวมกันกูยืมเงินอันเปน
การฉอโกงประชาชน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงไดมีหนังสือรองทุกข
ตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ แตผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ พิจารณาแลวไดมีคําสั่ง 
ยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณที่ใหผูฟองคดีพักราชการเพ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย และคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ ที่ยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริง 
ของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏขอเท็จจริงวาผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณไดมีคําส่ัง 
ที่ ๓๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีกลับคืนสูฐานะเดิมและใหกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงผูบังคับหมู งานปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธรหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ นับแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป จนกวาการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิ้น 
กรณีจึงเห็นไดชัดวา คําสั่งของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณที่ใหผูฟองคดีพักราชการ
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย และคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖  
ที่ยกคํารองทุกขของผูฟองคดีที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดถูกเพิกถอนแลวโดยผลของคําสั่ง
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ๓๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังกลาว ความเดือดรอน
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากคําส่ังที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงไดรับการเยียวยา
แกไขตามความประสงคของผูฟองคดี และเหตุแหงการฟองคดีน้ีสิ้นสุดลงแลว จึงเปนกรณี 
ที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีได (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗/๒๕๕๕) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทามวง 
ที่รับอายัดที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
เหตุผลประกอบในคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว น้ัน  โดยท่ีมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสั่งรับอายัดที่ดินตามคําขอของผูขออายัดมีกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่สั่งรับอายัด และใหการอายัดส้ินสุดลงเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ดังนั้น  
เม่ือคําสั่งรับอายัดไดสิ้นผลบังคับลงกอนที่ผูฟองคดีจะนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครอง คําวินิจฉัย
อุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมกระทบสิทธิ 
ผูฟองคดีในฐานะเจาของที่ดินที่ถูกอายัด จึงไมมีกรณีตองใหศาลปกครองกําหนดคําบังคับ 
เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดหรือบางสวน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๐/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูใชถนนทางหลวงไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการที่เทศบาลตําบลเขื่องในปดชองจราจรและนําเต็นทมาวางบนถนนเพื่อใหพอคา
แมคาขายสินคา ทําใหผูฟองคดีไมไดรับความสะดวกในการใชถนน ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งหามมิใหเทศบาลตําบลเขื่องในปดชองจราจรและนําเต็นทมาวางบนถนนสายดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเทศบาลตําบลเขื่องในไดร้ือถอนเต็นทที่ตั้งบนถนนสายดังกลาว และไดยาย
ผูคาไปทําการคาขายภายในตลาดสดเทศบาลตําบลเขื่องใน อีกทั้งไดเปดใชถนนใหประชาชนทั่วไป
ใชสัญจรไปมาเปนปกติแลว จึงเปนกรณีที่เทศบาลตําบลเขื่องในไดปฏิบัติตามคําขอทายคําฟอง
ของผูฟองคดีแลว เหตุแหงการฟองคดีน้ีจึงหมดสิ้นไป ศาลไมจําตองกําหนดคําบังคับตามขอ ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

   กรณีฟองวา อธิบดีกรมเจาทาละเลยตอหนาที่ ไมปฏิบัติตามคําส่ัง
นายกรัฐมนตรีที่สั่งการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขใหอธิบดีกรมเจาทา 
สั่งการใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ หยุดการถมทะเลไวเปนการชั่วคราวกอนไดรับอนุญาต ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีขางตน น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีฟองคดีน้ีภายหลังจากที่อธิบดีกรมเจาทาไดออกใบอนุญาต 
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ใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ กอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าโดยการถมทะเลแลว  ดังนั้น ณ เวลาที่มีการฟองคดี
อธิบดีกรมที่ดินจึงไมมีหนาที่ตามกฎหมายในการสั่งการใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ หยุดการถมทะเล 
ศาลปกครองจึงไมอาจกําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ใหอธิบดีกรมเจาทาปฏิบัติหนาที่น้ันอีกตอไป (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
 

 กรณีฟองวา อธิบดีกรมธนารักษ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย และ 
ธนารักษพ้ืนที่หนองคายละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการพิจารณา 
คําขออนุญาตเชาที่ดินราชพัสดุของผูฟองคดีทั้งสาม ทําใหผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเดือดรอน
เสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหธนารักษพ้ืนที่หนองคายพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสาม 
เชาที่ดินราชพัสดุดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่น
ฟองคดีน้ีแลว ธนารักษพ้ืนที่หนองคายไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีทั้งสามเพื่อแจงผลการพิจารณา
การขอเชาที่ดินราชพัสดุวาที่ดินบริเวณดังกลาวจังหวัดบึงกาฬไดกันไวเพ่ือเปนสถานที่สํารอง 
การกอสรางศูนยราชการจังหวัดบึงกาฬ จึงไมสามารถพิจารณาจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุดังกลาวได 
กรณีจึงถือไดวาธนารักษพ้ืนที่หนองคายไดปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคําขอเชาที่ดินราชพัสดุ
ของผูฟองคดีทั้งสามแลว แมผลการพิจารณาจะไมไดอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสามไดเชาที่ดินราชพัสดุ
ตามคําขอก็ตาม  ดังน้ัน เหตุแหงความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสามไดรับจากการที่
ผูถูกฟองคดีทั้งสามละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการพิจารณาคําขอ 
เชาที่ดินราชพัสดุของผูฟองคดีทั้งสามจึงหมดสิ้นไป ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสามตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 

 กรณีฟองขอใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกนําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางเพ่ือพิจารณาและอนุมัติวาใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร ในเสนทางหมวด ๔  สายที่ ๑๔๖๙ อินทปจ – ซอยทวีวัฒนา 
ตามใบอนุญาตท่ี ๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ออกใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สิ้นผลใชบังคับแลว น้ัน  เม่ือใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสง
ผูโดยสารดังกลาว นายทะเบียนกลางออกใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามมาตรา ๒๓  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใหมีอายุ ๗ ป นับตั้งแตวันที่ 
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๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน และโดยที่ใบอนุญาตดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงยอมสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาที่กําหนดไวได ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือปรากฏวาใบอนุญาตไดหมดอายุลงแลวเม่ือวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผลทางกฎหมายของใบอนุญาตดังกลาวจึงสิ้นสุดไปแลวโดยไมจําตอง
เสนอใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางพิจารณาอนุญาตวาใบอนุญาตดังกลาว 
สิ้นผลอีก  ดังน้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ
ในขอน้ีจึงไมจําตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๑/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครเขาเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งฟองวา ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง รายชื่อผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัดหนองคายไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน  ในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ขอ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งพ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละครั้ง  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งคณะหนึ่ง 
ในทุกเขตเลือกตั้ง และขอ ๒๑ ของระเบียบดังกลาว ใหนําขอ ๕ มาบังคับใชแกกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม ซ่ึงขอ ๕ ของระเบียบเดียวกัน กําหนดวา 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพนจากตําแหนงเม่ือส้ินสุดแหงการงานในหนาที่
เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งน้ัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด และขอ ๒๔ ของระเบียบเดียวกัน กําหนดวา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ภายในเขตเลือกตั้งของตน  เม่ือขอเท็จจริงเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนการเลือกตั้งทั่วไปไดสิ้นสุดลงแลว ทําใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพนจากตําแหนงในหนาที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในคร้ังน้ี จึงเปนกรณีที่คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสิ้นผลลง  
เพราะงานในหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงเม่ือมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมการดังกลาวไดพนจากหนาที่แลวตามขอ ๒๑ ประกอบกับ
ขอ ๕ ของระเบียบขางตน  ดังน้ัน การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายของ 
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ผูฟองคดีศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟองวา การประปาสวนภูมิภาคระงับการจายนํ้าประปาตามคําขอ 
ของผูขอใชนํ้าเดิม พรอมทั้งถอดมาตรวัดนํ้าออกไป และไมดําเนินการติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหแก 
ผูฟองคดีตามที่ไดยื่นคํารองขอ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการประปาสวนภูมิภาค 
ทําการติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหแกบานของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาในระหวางการพิจารณา 
การประปาสวนภูมิภาคไดมาดําเนินการติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหแกผูฟองคดีเรียบรอยแลว  
กรณีจึงถือไดวาเหตุแหงการฟองคดีน้ีไดหมดสิ้นไปแลว ศาลจึงไมจําตองกําหนดคําบังคับ 
ใหแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๔) 
 กรณีฟองวา อธิบดีกรมบังคับคดีได กําหนดแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับ 
การขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพ่ือใหเจาพนักงานบังคับคดี สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครถือปฏิบัติในการขายทอดตลาดทรัพยสิน โดยใช จํานวนหน้ี 
ตามคําพิพากษาเปนฐานในการกําหนดราคาเบ้ืองตนและกําหนดราคาเร่ิมตนโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากแนวปฏิบัติดังกลาวไมมีกฎหมายรองรับใหอธิบดีกรมบังคับคดีกระทําได 
ทั้งยังกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูฟองคดีซ่ึงเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนแนวปฏิบัติดังกลาว น้ัน  เม่ือในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน
ขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑในการขายทอดตลาดทรัพยสิน
โดยกําหนดราคาเร่ิมตนและการขายทอดตลาดขึ้นใหมเพ่ือใหเจาพนักงานบังคับคดีถือปฏิบัติ 
ดังนั้น จึงมีผลทําใหแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม๒๕๕๒ 
ของอธิบดีกรมบังคับคดีไมอาจใชบังคับไดตั้งแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป และถึงแม
จะมีการขายทอดตลาดที่กําหนดวันขายทั้งกอนและหลังวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก็ตาม แตจากบันทึกขอความ 
ของสวนราชการ วช. ที่ ยธ ๐๕๓๒/๔๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมบังคับคดี
แจงแนวปฏิบัติในการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีไดกําหนดใหในกรณีที่ได 
ออกประกาศขายทอดตลาดไวแลวกอนกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ หากมีการขายทอดตลาด 
กอนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แตยังไมสามารถขายได เจาพนักงานบังคับคดีตองระงับการขายไว
เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของประกาศขายทอดตลาดใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
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วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีจึงยอมไมอาจนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ มาใชบังคับไดอีกตอไป  ดังน้ัน คดีน้ี
ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับใหเพิกถอนแนวปฏิบัติดังกลาวของอธิบดีกรมบังคับคดีตามคําขอ
ของผูฟองคดีอีก (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘/๒๕๕๕) 

 

 ๓)  กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาการกําหนดคําบังคับตามคําขอไมเปน
การแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีอีกตอไป 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีฟองโตแยงคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจนครบาลที่ไมอนุญาตให 
ผูฟองคดีตั้งสถานบริการ และคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน 
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดวา พนักงานอัยการ 
ไดมีคําสั่งไมฟองคดีผูฟองคดีกับพวกเนื่องจากการกระทําของผูฟองคดีกับพวกไมมีความผิด
ฐานรวมกันจัดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต ประกอบกับอาคารที่ใชเปดเปนสถานบริการ
ไดถูกเพลิงไหมมีสภาพใชงานไมได และเจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําส่ังใหร้ือถอนอาคารสถานบริการ
ทั้งหมดแลว จึงเปนกรณีที่ศาลไมจําตองออกคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจนครบาล
และคําสั่งยกอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ใหพิจารณาออกใบรับแจงการตั้งสถานบริการใหแก
ผูฟองคดีอีกแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๓ – ๖๑๔/๒๕๕๔) 

 

 ๑.๒.๒ กรณีที่จําเปนตองมีคําบังคับของศาล 

 

  ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่กําหนดคําบังคับได 
 

   (๑) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง 
หรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน 

 

    ก) กรณีฟองเพิกถอนกฎ 
 

      กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองวา คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลไดออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล วาดวยรูปแบบและ
วิธีการแสดงขอความคําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณ
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ของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนประกาศที่พิพาทดังกลาว น้ัน  การแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรับตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๘๖/๒๕๕๕) 
   

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองที่ตําบล
หวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุมที่ดินซ่ึงผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
ปลูกปาลมนํ้ามัน ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
(ป.ส. ๒๓) และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 
๔ – ๐๑) ใหแกเกษตรกรทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน ขอให 
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว น้ัน  การแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจําตองมีคําบังคับใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๑/๒๕๕๕) 

 

       กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซ่ึงบัญญัติวา ใหผูซ่ึงเปนพนักงานของสํานักงาน 
อยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนตามที่ไดรับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงาน
ตามสัญญาจาง ซ่ึงมีผลเปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิการตอเวลางานเม่ือเกษียณอายุในตําแหนงพนักงาน
ประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสท่ีจะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมกันชดใช 
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมี 
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คําบังคับของศาล ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 
       กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะท่ีกําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓  
หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม” 
เปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. และ
คําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจําตองมีคําบังคับของศาล โดยส่ังใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

       กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕ วรรคหน่ึง และวรรคสาม ไดกําหนดบทบัญญัติซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาไมชอบ
ดวยกฎหมาย และขัดตอมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
วาดวยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีที่มีอาชีพทนายความ
และผูมีอาชีพทนายความอ่ืน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕ 
วรรคหน่ึงและวรรคสาม ของกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับน้ันตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหเพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาวไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕) 
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    ข) กรณีฟองเพิกถอนคําสั่ง 
 

     กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองวา องคการบริหารสวนตําบล
นาเริกไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผูฟองคดี 
ทั้งส่ีสิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกดังกลาว และให
องคการบริหารสวนตําบลนาเริกและนายอําเภอพนัสนิคมดําเนินการทําประชาคมหรือประชาพิจารณ
กอนดําเนินการตอไป น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

                 กรณีฟองวา กรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 
สาขาบรบือ ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ใหแกนาย น. โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ทําใหผูฟองคดีซ่ึงไดเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทแปลงดังกลาวไดรับความเดือดรอน
เสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ ดินและเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดฯ  
เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ดังกลาว น้ัน  คําขอดังกลาวเปนคําขอที่ศาล 
มีอํานาจกําหนดคําบังคับได ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงเปนเพียง
ภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ ดิน 
และออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากที่ดินดังกลาว 
เปนที่ดินมือเปลาซ่ึงผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบิดา 
ของผูฟองคดีซ่ึงถึงแกความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ 
ดังกลาว และใหออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อ 
ถือครองในที่ดินที่พิพาท น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี
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ตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) โดยสั่งใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ 
ของที่ดินแปลงดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ไดยื่นคําขอ
รังวัดออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ แตในวันรังวัด 
เจาของที่ดินขางเคียงไดคัดคานแนวเขตที่ดินที่ผูฟองคดีนําชี้และไดนําชี้แนวเขตที่ดินรุกล้ํา 
เขามาในที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบ  
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและมีคําส่ังออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีซ่ึงมีพ้ืนที่นอยกวาที่ผูฟองคดียื่นคําขอโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่พิพาทดังกลาว และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี  
สาขาเวียงสระและกรมที่ดินมีคําสั่งออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนที่ผูฟองคดี 
ไดยื่นคําขอ น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดีตองมีคําบังคับ
โดยสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ไมเห็นชอบ
ใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ยืนตาม 
มติเดิมไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเวียงดังกลาวและใหสภาเทศบาลตําบลเวียงเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ 
เขตปาสงวนแหงชาติ น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับจากมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงดังกลาว จําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๙/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีได รับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีหนังสือไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชที่ดินในสวนที่อยูใน
ความครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุเปนเสนทางผานเขาออกที่ดินของผูฟองคดี 
ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตใหผูฟองคดีผานเขาออกที่ดินที่มหาวิทยาลัยฯ ครอบครองอยู น้ัน  คําขอ
ของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตใหผูฟองคดีและครอบครัว 
เดินผานเขาออกในที่ดินที่มหาวิทยาลัยฯ ครอบครองและใชประโยชนมีผลเปนการขอใหศาล
กําหนดคําบังคับโดยสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และเปนคําขอที่ศาลสามารถออกคําบังคับใหได



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๙๙ 
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ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๕๕/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ และไดสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศกรมการ
พัฒนาชุมชน เรื่อง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม แตไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา 
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ ผูไดรับการคัดเลือกเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมการพัฒนาชุมชนยกเลิกประกาศกรมการพัฒนาชุมชนฯ ดังกลาว น้ัน   
กรณีศาลสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญ
การพิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน) ฟองวา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต ๓ ไดออกประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแตงตั้งหรือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
ระดับชํานาญการพิเศษ (ผู อํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยกําหนด
ตัวชี้วัดประกอบเกณฑการพิจารณาตัวบุคคลและเกณฑการใหคะแนนใหขาราชการในสังกัด 
ไดทราบกอนเปนการลวงหนา ตามที่กําหนดไวในหนังสือส่ังการของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗  
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว น้ัน  
คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๕) 
 



 
 
๒๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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 กรณีฟองวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต 
มีคําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตตามมติของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  กรณีดังกลาว
เปนคําขอที่ศาลกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองวา 
นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่งเปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากนาย ป. มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการกระทําที่มีบุคคลแจงยายชื่อเขามาในทะเบียนบาน
โดยไมไดอาศัยอยูจริง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนาราง
ดังกลาว น้ัน  คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา คําส่ังของอธิบดีกรมที่ดินที่ลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการเนื่องจากขาดราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่ให 
ลดโทษลงเปนใหปลดออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ดังกลาว น้ัน  การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรือจะไดรับน้ัน ตองมีคําบังคับ 
ของศาลโดยการพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของ ก.พ.ค. ดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๙/๒๕๕๕ ) 
  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลภูสิงหมีคําสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวและขอใหชดใชคาเสียหายเปนเงินเดือนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน   
กรณีเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๕) 
   



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๑ 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

   กรณีฟองวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดออกประกาศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิเสนอราคาอันมีลักษณะเปนการกีดกันผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหม  
และมีการกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาท่ีสูงเกินสมควร ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอกําหนดตามเอกสารประกาศประกวดราคาดังกลาว และให
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาใหมีความเหมาะสม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ น้ัน  การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากขอกําหนดตามประกาศ 
ประกวดราคาดังกลาวจําตองมีคําบังคับของศาลโดยสั่งใหเพิกถอนหลักเกณฑตามประกาศ 
ประกวดราคาที่พิพาท ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๗๙/๒๕๕๕) 

 

     กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  กรณีฟองวา เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาล กรณีที่ผูฟองคดีในฐานะดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี (ในขณะนั้น) 
และในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือใชเปนสถานที่กําจัดขยะ 
ไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุใหเทศบาลไดรับ
ความเสียหาย ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังดังกลาว น้ัน  กรณีดังกลาวศาลมีอํานาจกําหนด 
คําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕) 
 

    ค) กรณีมีคําขอใหส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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   (๒) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหหัวหนาหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด 

 

    กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนทายาทและเปนผูจัดการมรดกของนาย ส. 
ไดยื่นหนังสือตอการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อขอรับเงินสงเคราะหตกทอดของนาย ส.  
แตการรถไฟแหงประเทศไทยไดมีหนังสือแจงปฏิเสธไมจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตกทอดดังกลาว จึงขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งวาหนังสือของการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
และใหการรถไฟแหงประเทศไทยจายเงินสงเคราะหตกทอดใหกับผูฟองคดี น้ัน  กรณีดังกลาว 
ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

   กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองวา องคการบริหารสวนตําบลนาเริก 
ไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผูฟองคดี 
ทั้งสี่สิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร และใหองคการบริหาร 
สวนตําบลนาเริกและนายอําเภอพนัสนิคมดําเนินการทําประชาคมหรือประชาพิจารณกอน
ดําเนินการตอไป น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับ 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

   กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป  
ไมรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดิน 
ในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดี



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๓ 
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ไมอาจกอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนา
หรือจําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําส่ังหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน การแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับใหกรมที่ดินปฏิบัติตามหนาที่และชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 
   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ไมดําเนินการออก
โฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ออกโฉนดท่ีดินแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ โดยการสั่งใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดฯ ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีภายในเวลาที่ศาลกําหนด ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิ 
ฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

   กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาละเลยตอหนาที่ไมพิจารณาส่ังการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีที่ผูฟองคดี
ขณะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัวไดมีหนังสือรองเรียน 
ตอนายอําเภอพระนครศรีอยุธยาใหตรวจสอบกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัว
กับพวกรวมกันทุจริตเบิกคาอาหารจัดเลี้ยงประชาชนกรณีที่มารวมงานวิ่งเทิดพระเกียรติ  
๑๑๖ วัน (วิ่งธง) และกรณีแจกถุงยังชีพพระราชทานน้ําทวมเปนเท็จ ทั้งๆ ที่คณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงไดสรุปแลววาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองสระบัวกับพวก 
รวมกันทุจริตเบิกเงินคาอาหารเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาเสนอเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพิจารณาตามอํานาจหนาที่ และใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สั่งการตามขอยตุิที่ไดมีการรองเรียน น้ัน  กรณีดังกลาวศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๕) 
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  (๓) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการส่ังใหใชเงินหรือ 
ใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมท่ีดินออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ส. 
ทับที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายตองเสียคาใชจาย
ในการดําเนินการเพ่ือใหมีการแกไขโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว น้ัน  การแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายจําตองมีคําบังคับของศาลใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๔) 
   กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน 
ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย แตนายกเทศมนตรี
ตําบลตลาดเกรียบไดมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ วา ผูฟองคดีทั้งสองไดนํารังวัด 
ทับที่ดินที่มีสภาพเปนทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และเห็นควร 
นําเร่ืองเสนอตอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) พิจารณา 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรีตําบลตลาดเกรียบดําเนินการใชดุลพินิจวา
ทางพิพาทไมใชทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน น้ัน  กรณีดังกลาวการแกไข 
หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับจากการกระทําที่พิพาทจําตอง 
มีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป  
ไมรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดิน 
ในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดี
ไมอาจกอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนา
หรือจําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําสั่งหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด และใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับใหกรมที่ดินปฏิบัติตามหนาที่และชดใชคาเสียหาย
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ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห และในวันรับโอนมารดาของผูฟองคดีและญาติไดตกลงซื้อที่ดินที่เหลืออยู  
๙ ตารางวา ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดา
ของผูฟองคดีน้ันไดใหนาย ช . ซ่ึงเปนนองชายเปนผูรับโอนแทน  ตอมา ไดทําการรังวัดแบง
กรรมสิทธิ์รวม ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไข
รูปแผนที่ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวนเนื้อที่ดิน 
ใหเพ่ิมจากเดิมอีก ๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซ่ึงรับโอนที่ดินตอมาไดรับความเสียหาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหกรมที่ดิน สํานักงานเขตบางกะป และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามคําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ใชอํานาจ 
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติเขาหลวงทับที่ดินของผูฟองคดีบางสวนและกอสราง 
ที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี  ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ร้ือถอนสิ่งปลูกสราง อาคารสํานักงาน บานพัก 
โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
ตองมีคําบังคับใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวร้ือถอนสิ่งปลูกสราง 
อาคารสํานักงาน บานพัก โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ในคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดนํา ส.ค. ๑ ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา แตหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
มีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานที่ดินวาเปนการขออนุญาตเขามารังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดิน
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง และในขณะดําเนินการรังวัดที่ดินไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 
เขาหลวงเขามาหามทําการรังวัดพรอมทั้งจะจับกุมผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดี ทําใหตองยุติ
การรังวัด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขัดขวาง



 
 
๒๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การรังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือความเสียหายตองมีคําบังคับโดยสั่งหามมิใหดําเนินการขัดขวางการรังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดิน
ตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีในคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๒๕/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

  กรณีฟองวา ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิมีคําส่ังใหหัวหนา
ฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ ใชเคร่ืองพันธนาการ (โซ – ตรวน)  
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามผูบัญชาการเรือนจํา
จังหวัดชัยภูมิใชเคร่ืองพันธนาการ (โซ – ตรวน) ผูฟองคดี น้ัน  คําขอของผูฟองคดีดังกลาว 
เปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับเพ่ือเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๖๖/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลภูสิงหมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ัง
ดังกลาวและขอใหชดใชคาเสียหายเปนเงินเดือนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  กรณีเปนคําขอ
ที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

      กรณีฟ องว า  ระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  ว าด วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซ่ึงบัญญัติวา ใหผูซ่ึงเปนพนักงานของสํานักงาน 
อยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ตามที่ไดรับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงาน 
ตามสัญญาจาง ซ่ึงมีผลเปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิการตอเวลางานเม่ือเกษียณอายุในตําแหนงพนักงาน 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๐๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสท่ีจะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมกันชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับ
ของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

 กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมการปกครองจําหนายชื่อผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิในการรักษาพยาบาล 
ตามโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และตองเสียคารักษาพยาบาลเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  เปนกรณีที่ 
ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข 
 

 กรณีฟองวา แพทยของโรงพยาบาลชลประทานซึ่งเปนหนวยบริการ
ประจําที่ผูฟองคดีลงทะเบียนไวตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ไมสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่ผูฟองคดีรองขอ แตไดสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินีแทน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีคําส่ังสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช น้ัน  การแกไขความเดือดรอนเสียหายดังกลาวตองมีคําบังคับ
ของศาลโดยการสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีหนังสือสงตัวบุตรชายของผูฟองคดีไปรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาลศิริราช ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๑๑/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ผ. ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย ผ. ขณะดํารงตําแหนง 



 
 
๒๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เจาหนาที่ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุให 
หางหุนสวนจํากัด อ. กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการ
ไดรับความเสียหาย น้ัน  การที่ผูฟองคดีไดมีคําส่ังใหนาย ผ. ผูตาย รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หากนาย ผ. ไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดีชอบที่จะพิจารณา
ใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ตอนาย ผ. ได ซ่ึงคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหนาย ผ. ชําระเงินนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน กําหนดใหเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
ผูน้ันและขายทอดตลาดได อันเปนการกําหนดมาตรการหนึ่งเพ่ือใหไดชําระเงินโดยครบถวน  
แตถาผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองหรือหนวยงานอ่ืนที่มีหนาที่
เก่ียวของยังมีขอขัดของในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครอง 
ก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล กลาวคือ ผูฟองคดีชอบท่ีจะเสนอขอพิพาทใหศาล 
ซ่ึงเปนองคกรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผลได  
ทั้งยังเปนประโยชนตอคูกรณีในอันที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิโดยศาล เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีแจงใหนาย ผ. ชําระคาสินไหมทดแทน แตนาย ผ. ไมชําระและไดถึงแกความตาย
ในเวลาตอมา การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรม 
ของนาย ผ. ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีแทนนาย ผ. แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมชดใช 
เงินคาสินไหมทดแทนดังกลาว ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตองใชสิทธิทางศาล
เพ่ือบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ผ. ผูตายเจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ผ. ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดก
ใหแกผูฟองคดี อันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๔ และที่ ๑๒๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 กรณีกรมศุลกากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนาย ก. ขณะดํารงตําแหนง 
เจาหนาที่ศุลการักษ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหบริษัท ฟ. 
กระทําการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย น้ัน    
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําสั่งใหนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี  
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตนาย ก. ไมชําระและไดถึงแกความตาย ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ในฐานะทายาทโดยชอบธรรมของนาย ก. ชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดี 
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ไมชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีมูลละเมิดจึงจําตอง 
ใชสิทธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ก. เจามรดก โดยขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ก. ใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดี อันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผู มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๕๔ ที่ ๖๔/๒๕๕๔ ที่ ๑๐๒/๒๕๕๔ 
และที่ ๑๗/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน ) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ฟองวา สหกรณการเกษตร
มหาชนอําเภอเจริญศิลป จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดกูยืมเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร
จากผูฟองคดีตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โครงการจัดหา
ปุยเคมีเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ เปนผูค้ําประกัน 
การชําระหน้ีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเงินตามสัญญากูยืมไปแลวแตไมเคย
ชําระหนี้ใหแกผูฟองคดี จนครบกําหนดเวลาชําระเงินกูตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือทวงถาม
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการชําระหนี้ดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดี
ทั้งสิบสองคนเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี 
ทั้งสิบสองคนรวมกันชดใชเงินตนที่คางชําระและดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  การยุติขอโตแยง
จะตองมีคําบังคับตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา เทศบาลตําบลบอไทยไดทําสัญญาจางผูฟองคดีเปน
พนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนตูม 
แตตอมาเทศบาลตําบลบอไทยไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและไมตอสัญญาจางผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวากระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการออกคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของเทศบาลตําบลบอไทย และผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัตงิานของผูฟองคดีดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีตําบลบอไทยและเทศบาลตําบลบอไทย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีใหม รวมทั้งใหเทศบาลตําบลบอไทยตอสัญญาจาง 
และคืนสิทธิหนาที่อันพึงมีพึงไดทั้งปวงใหแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน
หรือเสียหายจําตองมีคําบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
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ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๒/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชวยเหลือ 
ในการชดใชทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกอนที่ผูฟองคดีจะโอนมาเปน
อาจารยในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เน่ืองจากมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  
เคยตอบรับใหความชวยเหลือ ในการชดใชทุนแกผูฟองคดี แตตอมาคณะกรรมการกองทุนอุดหนุน
การพัฒนาบุคลากรมีมติไมอนุมัติเงินทุนดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน  การแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับหรือจะไดรับตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐชดใชเงินคาปรับที่ผูฟองคดีไดชดใชหน้ีทุน 
ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟองวา การประปาสวนภูมิภาคระงับการจายนํ้าประปาตามคําขอ
ของผูขอใชนํ้าเดิมพรอมทั้งถอดมาตรวัดนํ้าออกไป และไมดําเนินการติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหแก 
ผูฟองคดีตามที่ไดยื่นคํารองขอ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหการประปาสวนภูมิภาคทําการติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหแกบานของผูฟองคดี น้ัน  เปนคําขอ
ที่ศาลปกครองสามารถออกคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๔) 

 

 (๔) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิ
หรือหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของ  

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 (๕) คําขอใหศาลกําหนดคําบังคับโดยการสั่งใหบุคคลกระทําหรือ
ละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย  

 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๒)  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับได 
 

 (๑) คําขอใหศาลปกครองดําเนินการทางวินัยหรือใหลงโทษทางอาญา 

 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลใชอํานาจหนาที่ในการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
เพ่ือใหบริษัทของตนไดเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตาํบล ทําใหผูฟองคดีในฐานะประชาชน
ไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจากไดรับบริการตามโครงการสาธารณะตางๆ ที่ไมมีคุณภาพ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังไลนายกองคการบริหารสวนตําบลออกจากตําแหนง น้ัน   
คําขอดังกลาวของผูฟองคดีเปนคําขอที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการดําเนินการ
ตามคําขอของผูฟองคดีก็ไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี 
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใชผู มีสิทธิฟองคดีตามคําขอดังกลาวตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอางวามีการกระทําที่กาวลวงเบื้องสูง กรณีมีหนังสือคัดคานการขอพระราชทาน
อภัยโทษของนักโทษ น้ัน  เปนคําขอที่ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๕๔) 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักโทษฟองวา ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
มีคําสั่งใหหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิใชเครื่องพันธนาการ (โซ – ตรวน) 
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหดําเนินคดีอาญากับ 
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยภูมิและหัวหนาฝายควบคุมและรักษาการณเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ น้ัน  
คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๕) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงรับราชการตําแหนงพนักงานสอบสวน (สบ ๒) 
ประจํากองกํากับการ ๑ สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภค ฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค ละเลยตอหนาที่ 
ไมดําเนินการคืนสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีพึงได รับจากกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจ 
สอบสวนกลางไดมีคําสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงและคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการ
ไวกอน แตภายหลังไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตํารวจเนื่องจากการพิจารณา 
สํานวนการสอบสวนทางวินัยไมแลวเสร็จภายในกําหนด ๒๔๐ วัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ งให เรงรัดการดําเนินการทางวิ นัยโดยสั่ งใหคดีวิ นัยระงับตาม
พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน  การดําเนินการทางวินัยเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชา ศาลไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหผูบังคับบัญชาระงับหรือยุติการดําเนินการ 
ทางวินัยตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๕๕) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงรับราชการครู ตําแหนงครู คศ . ๒ 
โรงเรียนวัดราชบพิธ ไดยื่นหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ เพ่ือรองทุกขและขอใหดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กรณีมีพฤติกรรมที่ปกปองผูกระทําผิดซ่ึงเปนพวกพอง
ของตน และเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับผูฟองคดี แตผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ มิไดแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบภายในเวลาที่กฎหมายแตอยางใด 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยกับ
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ น้ัน  คําขอของผูฟองคดีดังกลาวนอกจาก
จะไมเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับแลว การพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิดยังเปนมาตรการทางปกครองในการควบคุมและ
ปองปรามมิใหขาราชการประพฤติผิดแบบแผนและระเบียบของทางราชการ ซ่ึงถือเปนเรื่อง
ภายในและเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะท่ีจะพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดตามควร 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แกกรณี  อีกทั้ง เปนคําขอที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๕) 
 

 (๒) คําขอในเรื่องทางการบริหารงานของฝายบริหาร 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมามีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ซ่ึงดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการไปปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยแหงใหมโดยมิได
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสถานีอนามัยเหมือนเดิม แตไปปฏิบัติราชการในตําแหนงพยาบาล
ผูปฏิบัติงานทั่วไป ซ่ึงตองอยูภายใตบังคับบัญชาของหัวหนาสถานีอนามัย อันเปนการลดอํานาจ
หนาที่และลดความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของผูฟองคดี ทําใหไดรับความเสียหาย 
ตอชื่อเสียงเกียรติคุณและถูกรังเกียจเหยียดหยาม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยาย 
ผูฟองคดีกลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาที่สถานีอนามัยแหงเดิม น้ัน  การแตงตั้ง
โยกยายบุคลากรในหนวยงานราชการเปนอํานาจในการบริหารงานบุคคลของผูบังคับบัญชา  
ซ่ึงอาจแตงตั้งโยกยายบุคลากรในหนวยงานไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงก็คือบริการสาธารณะบรรลุผล ศาลปกครองไมอาจกาวลวงเขาไปใชอํานาจในการบริหารงานบุคคล
ดังกลาวแทนฝายปกครองได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๕๔) 
 

 (๓) คําขอใหศาลปกครองมีคําสั่งในเร่ืองที่ เปนดุลพินิจของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีเปนขาราชการครูฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนวิทยฐานะใหแกผูฟองคดี น้ัน  การพิจารณาใหผูฟองคดีไดเลื่อนวิทยฐานะ
ขาราชการเปนการใชอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ของขาราชการประกอบกับความรูความสามารถรวมทั้งความประพฤติตลอดถึงผลการปฏิบัติงาน 
และงบประมาณตามกรอบอัตรากําลังของหนวยงานในการบริหารงานบุคคลขององคกร  
ศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจกระทําการเลื่อนวิทยฐานะใหแกผูฟองคดีได 
กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๕/๒๕๕๔) 



 
 
๒๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไมดําเนินการแตงตั้งผูฟองคดี 
ทั้ง ๓๒ ราย ซ่ึงเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีสํารองเรียงตามลําดับคะแนนสายปองกันปราบปราม  
(ปป.๑) และสายอํานวยการและสนับสนุน (อก.๒) เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรเม่ือมีอัตรา
และตําแหนงวางตามที่ไดอนุมัติหลักการไว แตกลับมอบหมายใหผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา 
มีประกาศรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหม ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรและสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตามกฎหมาย น้ัน  แมวาประกาศรับสมัคร 
และคัดเลือกคร้ังใหมจะกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี แตการที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้งผูฟองคดีเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรนั้น เปนอํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติโดยเฉพาะ ศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๔ ที่ ๔๒๖/๒๕๕๔  
ที่ ๔๔๐/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๐/๒๕๕๔ ที่ ๕๑๑/๒๕๕๔ ที่ ๕๗๐/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ ที่ ๗๓๖/๒๕๕๔ 
ที่ ๗๕๑/๒๕๕๔ และที่ ๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

  กรณีฟองวา ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ระงับการกอสรางซุมแผงคาและคําสั่งใหร้ือถอนซุมแผงคา โดยไมใหโอกาสแกผูฟองคดีในการ 
ยื่นคํารองขออนุญาต หรือแจงเตือนผูฟองคดีใหรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐาน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูอํานวยการเขตปอมปราบ
ศัตรูพายออกคําสั่งที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมายเพ่ือใหโอกาสแกผูฟองคดีในการยื่นคําขอ
อนุญาตหรือแจงใหทราบ หรือสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคา
แกผูฟองคดี น้ัน  กรณีน้ีศาลปกครองมีอํานาจเพียงบังคับใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพาย
ดําเนินการตามกฎหมายกอนออกคําสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขออนุญาต หรือแจงใหทราบ หรือ
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคาใหแกผูฟองคดีเทาน้ัน แตจะ
กาวลวงไปบังคับใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายออกคําส่ังตามที่ผูฟองคดีรองขอโดย 
ไมเปดโอกาสใหใชดุลพินิจตามกฎหมายไมได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๕) 
 
 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 
และจัดใหผูฟองคดีครอบครองทําประโยชนในที่ดินสวนที่ตั้งอยูคั่นกลางที่ดินของผูฟองคดี 
ตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) น้ัน  การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจะตองกระทําโดยการตราเปนพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกาแลวแตกรณี ซ่ึงเปนอํานาจและดุลพินิจของฝายบริหารโดยเฉพาะ  ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลปกครอง 
ไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๓/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
 

 กรณีฟองวา  มติของแพทยสภาที่วิ นิจฉัยวาคดีไม มี มูลและ 
ยกขอกลาวหากรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอแพทยสภาวาพลตํารวจตรีนายแพทย อ.  
ออกใบรับรองแพทยเท็จไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหพลตํารวจตรี
นายแพทย อ. เปนผูกระทําความผิดตอขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรม 
แหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ น้ัน  การที่แพทยสภาจะพิจารณาวาผูใดเปนผูกระทําความผิด
ตอขอบังคับแพทยสภาหรือไม เปนดุลพินิจและอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะพิจารณา 
ตามสมควรแกกรณี ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองขมารไดมีหนังสือแจงการสิ้นสุดสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงานจางทั่วไป 
ขององคการบริหารสวนตําบลฯ ใหผูฟองคดีทราบ เน่ืองจากผูฟองคดีไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมสองครั้ง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสองคร้ังไมชอบ 
ดวยกฎหมายและมีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ไมตอสัญญาจางกับผูฟองคดี จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ยกเลิกคําสั่งแจงผล 
การส้ินสุดสัญญาจางตามหนังสือดังกลาวและใหตอสัญญาจางพนักงานจางกับผูฟองคดี น้ัน   
เม่ือสัญญาจางระหวางผูฟองคดีกับองคการบริหารสวนตําบลฯ สิ้นสุดลง เน่ืองจากครบกําหนด



 
 
๒๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา การที่องคการบริหารสวนตําบลฯ จะตอสัญญาจางผูฟองคดีอีกหรือไม 
ยอมเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลฯ ที่จะตองพิจารณาดําเนินการ ศาลไมมีอํานาจ 
ที่จะบังคับใหองคการบริหารสวนตําบลฯ ตอสัญญาจางกับผูฟองคดีได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๕๕) 

 

 (๔) คําขอใหคูสัญญาทางปกครองกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งนอกเหนือหรือแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๕) คําขอใหศาลปกครองยกเลิกหรือแกไขขอกําหนดเงื่อนไข 
ในสัญญา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๖) คําขอใหศาลปกครองยกเลิกการบอกเลิกสัญญาจางของ
หนวยงานทางปกครอง 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 (๗) คําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับไดเน่ืองจากลวงเลยระยะเวลา
ที่จะปฏิบัติไดแลว 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  

 (๘) คําขอใหศาลปกครองมีคําบังคับตอบุคคลภายนอกซึ่งมิใช
คูกรณีในคดี 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 (๙) คําขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่นอกเหนือไปจากอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 (๑๐) คําขอใหศาลดําเนินการสอบสวนการกระทําของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 (๑๑ )  คําขอซึ่งมิได เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  ๗๒  แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันสัญญารับทุนการศึกษา
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเรียกใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผูฟองคดี) และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มาเจรจาไกลเกลีย่หรือประนอมหนี้ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรับผิดชดใชใหแกมหาวิทยาลัย น้ัน  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเปนวิธีสบัญญัติที่ให 
ศาลปกครองดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทในคดีพิพาทระหวางหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน  ดังน้ัน คําขอของผูคํ้าประกันตามสัญญาการเปนนิสิต
เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตรที่ขอใหศาลมีคําสั่งเรียกผูรับทุนกับหนวยงานทางปกครองผูใหทุน 
มาเจรจาไกลเกลี่ยหรือประนอมหนี้ตามสัญญา จึงเปนคําขอท่ีศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๕/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินที่เจาพนักงานที่ดินมีคําส่ังรับ
อายัดที่ดินไวตามคําขออายัดของบุคคลภายนอก ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดิน
และเจาพนักงานที่ดินมีหนังสือแจงใหเจาของที่ดินที่ถูกอายัดไดทราบถึงสิทธิและขอปฏิบัติตางๆ 
ตลอดจนผลทางกฎหมายจากคําสั่งอายัด รวมทั้งขอใหกรมที่ดินและเจาพนักงานที่ดินนําเสนอ
รางแกไขมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกําหนดใหเจาของที่ดินที่ถูกอายัดมีสิทธิ
ชี้แจงหรือโตแยงคําขออายัดตอเจาพนักงานที่ดินกอนที่จะมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด น้ัน 
คําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ไมเปนไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ใหอํานาจศาลปกครองกําหนดคําบังคับ โดยส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง 
หรือสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน ศาลปกครองจึงไมอาจออกคําบังคับตามคําขอ 
ทั้งสองประการได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๐/๒๕๕๔) 

 
 



 
 
๒๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือขอให
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพิกถอนสิทธิการเขารับการสรรหา
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงของ นาย ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยเห็นวานาย ว. มิได 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อันเปนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมายที่จะสมัครเขารับการสรรหา แตคณะกรรมการฯ ไดมีมติวานาย ว. ไมขาดคุณสมบัต ิ
เขารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวามติของคณะกรรมการฯ 
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รวมกันใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง น้ัน  กรณีมิใชคําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือส่ังหามการกระทํา
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ศาลจะมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
ประกอบกับกรณีน้ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๘ (๗) 
บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีอํานาจและหนาที่พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี จึงเปนกรณีที่เห็นไดวาศาลปกครองมิอาจมีคําพิพากษา
หรือคําบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงและคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตามคําขอของผูฟองคดีไดแตอยางใด  ดังน้ัน คําขอของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอ
ที่ศาลมิอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๕) 

 

 (๑๒) คําขอซึ่งผูฟองคดีชอบที่จะยื่นเปนคํารองตอศาลซึ่งได
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในอีกคดีหน่ึง 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองว า ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคํ าสั่ งโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายแตงตั้งผูฟองคดีใหกลับไปดํารงตําแหนงระดับ ๗ ในตําแหนงเลขที่ครองอยูเดิม  
ดวยเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๑๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่สั่งเลื่อนผูฟองคดีขึ้นดํารงตําแหนงระดับ ๘ว ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๑/๒๕๕๒ และเมื่อผูฟองคดีมีหนังสือขอความเปนธรรมและขอให 
พิจารณาใหม ปลัดกระทรวงมหาดไทยกลับมีหนังสือชี้แจงวาการดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซ่ึงชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครอง
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับพิพาท และใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติตอสิทธิของผูฟองคดีที่มีอยูโดยชอบดวยกฎหมาย น้ัน   
คําสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนคําส่ังที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ 
ใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๑/๒๕๕๒  
ที่พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ไดพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เลื่อนตําแหนงผูฟองคดี ซ่ึงเปนคําพิพากษาที่ถึงที่สุด  ดังน้ัน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนคูกรณีในคดีดังกลาวจึงตองผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามคําบังคับ
นับแตวันที่กําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันที่คําพิพากษาน้ันถูกเปล่ียนแปลง แกไข กลับ  
หรืองดเสีย ตามนัยมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําส่ังและหนังสือ 
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่พิพาทในคดีน้ีจึงเปนการกระทําที่เก่ียวดวยกับการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ดังนั้น ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
ที่มีสวนไดเสียในการบังคับคดีซ่ึงตองเสียหายเพราะเหตุที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติ 
หรือดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองที่เปนที่สุด จึงชอบที่จะนําคําฟองคดีน้ี
ยื่นเปนคํารองตอศาลปกครองกลางซึ่งเปนศาลที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี ตามที่กําหนด
ในขอ ๕ วรรคสอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ การฟองคดีน้ีของผูฟองคดีจึงเปนกรณีที่การแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๕๔) 

 

(๑๓) คําขอซึ่ งใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งในเรื่องเก่ียวกับ
กระบวนการในการรางกฎหมาย 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และในฐานะประชาชนคนไทย ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขยกราง และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดรวมราง แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญและรับรองรางพระราชบัญญัติ



 
 
๒๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งวากระบวนการในการรางพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งในระดับกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ น้ัน  คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาล
ไมอาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๕๕) 

 

(๑๔) คําขอซึ่งไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ของผูฟองคดี 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ ฟองวา ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เร่ือง ดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีการ
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการคัดเลือกฯ ของกลุมอาวุโส ขอ ๔.๑ ในดาน 
การประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมอาวุโส ตามประกาศ 
กรมการพัฒนาชุมชน เร่ือง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)ฯ ดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศ
ขางตน และไดสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศดังกลาว และเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ  
กลุมอาวุโส ลําดับที่ ๑๑๖ ตามบัญชีรายช่ือฯ แนบทายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ แตผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว 
ดังน้ัน คําขอของผูฟองคดีจึงไมมีผลเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี 
ที่ไมไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนประกาศดังกลาวได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕) 

 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๑ 
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  กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงรับราชการครู ตําแหนงครู คศ . ๒ 
โรงเรียนวัดราชบพิธ ไดยื่นหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ เพ่ือรองทุกขและขอใหดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กรณีมีพฤติกรรมที่ปกปองผูกระทําผิดซ่ึงเปนพวกพอง
ของตน และเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกับผูฟองคดี แตผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ มิไดแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบภายในเวลาที่กฎหมายแตอยางใด  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัย 
กับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ น้ัน  คําขอของผูฟองคดีดังกลาว
นอกจากจะไมเปนการเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับแลว การพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิด ยังเปนมาตรการทางปกครองในการควบคุม 
และปองปรามมิใหขาราชการประพฤติผิดแบบแผนและระเบียบของทางราชการ ซ่ึงถือเปน 
เรื่องภายในและเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด 
ตามควรแกกรณี  อีกทั้ง เปนคําขอที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะออกคําบังคับได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๐๖/๒๕๕๕) 

 

 (๑๕) คําขอซึ่งขอใหบังคับกับเจาหนาที่ซึ่งไมมีหนาที่เก่ียวของตามคําขอ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือขอให
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพิกถอนสิทธิการเขารับการสรรหา
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงของนาย ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยเห็นวานาย ว. มิได 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อันขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ที่จะสมัครเขารับการสรรหา แตคณะกรรมการฯ ไดมีมติวานาย ว. ไมขาดคุณสมบัติเขารับ 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวามติของคณะกรรมการฯ 
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 



 
 
๒๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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รวมกันใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง น้ัน  กรณีมิใชคําขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือส่ังหามการกระทํา
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ศาลจะมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)  
ประกอบกับกรณีน้ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๘ (๗) 
บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีอํานาจและหนาที่พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี จึงเปนกรณีที่เห็นไดวาศาลปกครองมิอาจมีคําพิพากษา 
หรือคําบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงและคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ใหมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตามคําขอของผูฟองคดีไดแตอยางใด  ดังน้ัน คําขอของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําขอ
ที่ศาลมิอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๕) 

 

 (๑๖) คําขอซึ่งคําฟองมิไดปรากฏเหตุแหงการฟองคดีตามคําขอ 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททั่วไป) ระดับ ๘ ว ที่กําหนดคุณสมบัติของผูขอรับการประเมินจะตองเปนผูผาน 
การอบรมจากโรงเรียนนายอําเภอ (นอ.) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๒๐๙๓๘ ลงวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหอธิบดีกรมการปกครอง
มีคําสั่งเลื่อนผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ ๘ ว) น้ัน  มาตรา ๗๒ 
วรรคหน่ึง (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหศาลปกครอง 
มีอํานาจกําหนดคําบังคับใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดได ก็ตอเม่ือเปนกรณีที่มีการฟองคดีวาอธิบดีกรมการปกครอง
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) หรืออธิบดีกรมการปกครองกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงในคดีน้ีคําฟองของผูฟองคดีมิไดปรากฏเหตุแหงการฟองคดี 
เชนวาน้ัน จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองไมอาจกําหนดคําบังคับตามที่ผูฟองคดีมีคําขอได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ)) 
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๒. ความสามารถในการฟองคดีปกครอง 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๓. ข้ันตอนและวิธีการกอนการฟองคดี 
  

 ๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
สําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ตองดําเนินการกอนฟองคดี 
 

 ๓.๑.๑ กรณีที่ไดดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองโตแยงคําสั่งของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
ที่ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดี น้ัน  การท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมผูมีอํานาจออกประทานบัตรตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเปนกฎหมายเฉพาะ จึงถือไดวาผูฟองคดีอุทธรณโตแยง
คําสั่งที่ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดีอันเปนการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองโตแยงคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก 
ที่มีคําสั่งไมรับคําคัดคานการขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณ
คําสั่งที่ไมรับคําคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาวตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีแจงผลการพิจารณา
อุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลว ยอมถือวาผูฟองคดีดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดและไดมีการส่ังการตามกฎหมายดังกลาวแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๔) 

 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

   กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ๘ ว ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง 
ที่ใหเลื่อนขาราชการในสังกัดของกรมศุลกากรใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ บส. น้ัน  ผูฟองคดีจะตอง
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ดําเนินการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๒ 
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๒ วรรคหน่ึง ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ ๒ และขอ ๖ กอนนําคดีมาฟองตอศาล  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากที่ปลัดกระทรวงการคลัง 
ไดมีคําสั่งดังกลาวแลว  ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ รองทุกขขอความเปนธรรม
ตอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง และเลขาธิการ ก.พ. กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวโดยเฉพาะแลว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๘/๒๕๕๔) 
   กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ภูเก็ต โดยไดรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือกในคราว
ดังกลาว ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาภูเก็ตที่มีคําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาภูเก็ตตามมติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ตโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรองทุกข 
ขอความเปนธรรมตอคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการฯ 
ไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองที่นํามาฟองแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕) 
   กรณีฟองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไปชวย
ปฏิบัติราชการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคําส่ังใหรองปลัดกระทรวง
เปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อีกหนาที่หน่ึง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  ตามขอ ๑๓ ประกอบขอ ๑๖ ของกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือ 
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงใชบังคับขณะเกิดเหตุ ไดกําหนดให ก.พ. ตองพิจารณาคํารองทุกข
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือรองทุกขตอเลขาธิการ ก.พ. เม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และในวันเดียวกันนั้น 
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ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๑๐/๒๕๕๑ ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังมิได 
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายในเรื่องดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา 
เม่ือพนระยะเวลาพิจารณาอุทธรณเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซ่ึง ก.พ. ไดรับ
หนังสือรองทุกขของผูฟองคดี แต ก.พ. มิไดวินิจฉัยคํารองทุกข ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําฟอง 
เปนคดีใหมอีกคร้ัง โดยมีสาระสําคัญเชนเดียวกับคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๑๐/๒๕๕๑  
เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๕๑/๒๕๕๑ ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่อง
ดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

   กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของอธิบดี 
กรมชลประทานท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและคําส่ังของนายกรัฐมนตรีที่ใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาอธิบดีกรมชลประทานไดมีคําส่ังลงวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ 
ก.พ. เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดรับแจงผลการพิจารณาใหยกคําอุทธรณ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๐.๑/๒๘๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ แลวเม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

   กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหน่ึง
เปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  โดยที่ขอ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กําหนดวา เม่ือนายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้งผูใหญบานแลว ผูใดเห็นวา
การเลือกเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหทําคํารองคัดคานเปนหนังสือยื่นตอนายอําเภอได
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง คดีน้ีนายอําเภอบึงนารางไดมีคําส่ังใหนาย ป. 
ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 



 
 
๒๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ รองคัดคานการเลือกผูใหญบานตอนายอําเภอบึงนาราง กรณีจึงเปนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
กอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 
 

   กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

   กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของเทศบาล 
นครสุราษฎรธานีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาล กรณีที่ผูฟองคดีในขณะดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือใชเปน 
สถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุให
เทศบาลไดรับความเสียหาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังเม่ือวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๒ และผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเทศบาลนครสุราษฎรธานีตามคําอุทธรณ
ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ โดยเทศบาลไดรับคําอุทธรณเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําส่ัง 
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเทศบาลนครสุราษฎรธานี
และผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีซ่ึงเปนผู มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ ตามขอ ๒ (๑๐)  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ จะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน คือภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ โดยกอนครบกําหนดเวลา ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถขยายระยะเวลา 
การพิจารณาอุทธรณไดอีกสามสิบวัน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขางตน 
แตเม่ือปรากฏวากอนครบกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีมิได 
มีหนังสือขอขยายเวลาพิจารณาอุทธรณแจงไปยังผูฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕) 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

    เม่ือผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน ไดยื่นอุทธรณขอเงิน 
คาทดแทนเพ่ิมตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ไมไดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาอุทธรณแกผูฟองคดีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดตาม



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการ 
ตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองดังกลาว 
กอนการฟองคดีแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๔) 
 

    กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

    กรณีฟองโตแยงผลการตัดสินการแขงขันกีฬายิงปนของเจาหนาที่ของ 
การกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภที่ตัดสิน
ใหทีมกีฬายิงปนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักกีฬาอยูดวยแพทางเทคนิค น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่ไดอุทธรณคําส่ังแจงผลการตัดสินดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณา 
การประทวงเทคนิคกีฬายิงปน ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬายิงปนไดมีมติยืนตาม
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินและแจงผลการอุทธรณตอผูจัดการทีมกีฬายิงปน 
ของผูฟองคดีทั้งสี่ในวันเดียวกัน โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวเปนที่สุด จึงเปน 
กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่ไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดีแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔) 
    

 ๓.๑.๒ กรณีที่ถือวาเปนการดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 
  

  ๓.๒.๑ กรณีย่ืนฟองภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข  
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองโตแยงคําส่ังของอธิบดีกรมที่ดินที่อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มีคําส่ังที่ใหเพิกถอนการแกไขหลักฐานทะเบียนที่ไดบันทึก
การแบงขายที่ดินในโฉนดที่ดินของผูฟองคดีเพ่ือเวนคืน และมีคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่
ในโฉนดที่ดินดังกลาวโดยกลับไปใชรูปแผนที่และเนื้อที่ดินเดิมกอนการรังวัดแบงเวนคืน น้ัน  
คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงประมวลกฎหมายที่ดินมิไดกําหนดเร่ืองการอุทธรณ



 
 
๒๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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คําส่ังดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งตออธิบดีกรมที่ดิน ตามมาตรา ๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณ
คําสั่งตออธิบดีกรมที่ดินซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครอง แตอธิบดีกรมที่ดินไดมีหนังสือ
แจงวาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดีและไดรายงานความเห็นพรอมเหตุผลเสนอ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน ซ่ึงเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบขอ ๒ 
(๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ โดยผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีระยะเวลาในการพิจารณาคําอุทธรณอีกสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับรายงานและถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปไดอีกเปนเวลาสามสิบวันตามมาตรา ๔๕ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในขณะที่ยังไมทราบ 
ผลการพิจารณาอุทธรณและยังอยูในระยะเวลาดําเนินการของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  
กรณียังถือไมไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน 
และวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน ผูฟองคดีมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. ตองดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําให 
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง  
โดยแตละคร้ังตองไมเกินหกสิบวันและใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏดวย ตามมาตรา ๑๑๘  
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ัง
ดังกลาวตอ ก.พ.ค. โดย ก.พ.ค. ไดรับหนังสืออุทธรณเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดี
ยังมิไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ แตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๒๙ 
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และไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๔) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
จากการพิจารณาสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการสงเสริมมาตรฐาน 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ของเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ยื่นตอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค.  
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ แมหนังสือดังกลาวจะใช
ถอยคําวาขออุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยมิไดใชคําวารองทุกขก็ตาม แตเจตนารมณ
ของการอุทธรณหรือรองทุกขก็เพ่ือใหผูมีอํานาจไดพิจารณาทบทวนเหตุแหงการอุทธรณ 
หรือรองทุกขเปนสําคัญ ถอยคําวาอุทธรณหรือรองทุกขเปนเพียงถอยคําตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเทาน้ันมิใชสาระสําคัญอันถึงขนาดที่จะปฏิเสธไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดี กรณีจึง 
ถือไดวาผูฟองคดีไดยื่นเรื่องตอผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกขแลว แตการท่ีผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซ่ึงยังไมลวงพนระยะเวลาในการพิจารณา
เร่ืองรองทุกขตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับเดียวกัน ประกอบกับปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมยังมิไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี กรณีจึงถือวาการแกไขความเดือดรอน
เสียหายของผูฟองคดียังไมครบขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวในขณะย่ืนฟองคดีน้ี 
แมตอมาภายหลังจากมีการยื่นฟองคดีแลว ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการแจงผลการวินิจฉัย
อุทธรณใหผูฟองคดีก็ตาม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๕๔) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการตํารวจฟองวา ผูบังคับการ กองบังคับการ
อํานวยการมีบันทึกวากลาวตักเตือนเร่ืองการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนบันทึกดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) รองทุกขเก่ียวกับบันทึกดังกลาว ซ่ึง
อนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (อ.ก.ตร.) รองทุกขไดมีมติในเรื่องรองทุกขของ 
ผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๓ แตสํานักงาน ก.ตร. ไดมีบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงใหผูฟองคดี
ทราบถึงมติ อ.ก.ตร. รองทุกขดังกลาว จึงเห็นไดวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
กอนมติ อ.ก.ตร. รองทุกขดังกลาวมีผลตามกฎหมาย เพราะเหตุวามติ อ.ก.ตร. จะมีผลใชยัน 
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ตอผูฟองคดีไดก็ตอเม่ือไดรับแจงมติดังกลาว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองกอนทราบมติของ อ.ก.ตร. 
รองทุกขเปนหนังสือ จึงถือวายังมิไดมีการส่ังการตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ตร. วาดวยการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๔) 
 กรณีฟองโตแยงคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลส่ีคิ้วที่ใหผูฟองคดี
ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบลพนจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดนครราชสีมา น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขคําส่ังดังกลาว
ตามกฎหมาย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสีคิ้วไดรับหนังสือรองทุกขในวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๓ ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ที่จะตองสงหนังสือรองทุกขไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาภายในสามวันนับแตวันที่ ได รับหนังสือรองทุกข 
ตามขอ ๑๔๗ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ  
การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน ตามขอ ๑๑๓ 
ประกอบกับขอ ๑๓๘ ของประกาศขางตน  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่  
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงยังไมพนระยะเวลาหนึ่งรอยหาสิบวันตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขพิจารณาใหแลวเสร็จ กรณีจึงถือวาผูฟองคดียังดําเนินการ 
ไมครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๑๓/๒๕๕๔) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ และไดสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน 
เรื่อง ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  
แตไมไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา ประกาศ
กรมการพัฒนาชุมชน เร่ือง รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ ผูไดรับการคัดเลือกเขารับ 
การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมการพัฒนาชุมชนยกเลิกประกาศกรมการพัฒนาชุมชนฯ ดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
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พัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน 
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือรองทุกขตอ ก.พ.ค. เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ 
ตอมา ประธาน ก.พ.ค. ไดมีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๐.๓.๒/๘๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจง 
ผูฟองคดีวากรณีของผูฟองคดีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
ผูฟองคดีจะตองรองทุกขตอปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงสงเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไปให
กระทรวงมหาดไทยแลว เรื่องรองทุกขของผูฟองคดีจึงอยู ในระหวางการพิจารณาของ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยตามขอ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดย่ืน
หนังสือรองทุกขตอ ก.พ.ค. เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ และไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยที่ยังไมลวงพนระยะเวลาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง 
ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม
โดยกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูใหญบาน
หมูที่ ๕ ตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่ใหผูฟองคดีออกจากการเปน
กรรมการหมูบาน ตามหนังสือ ที่ ผญบ. ๒๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ
นายอําเภอสันกําแพงตามหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และตอมาผูฟองคดีไดนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเห็นไดวาผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ภายหลังจากยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวเพียงหนึ่งวัน โดยมิไดรอผลการพิจารณาอุทธรณ และ
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีก็ยังอยูภายในกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การฟองคดีน้ีของผูฟองคดีจึงดําเนินการ 
ไมครบถวนตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดี 
และแมผูฟองคดีจะอางในคํารองอุทธรณคําส่ังวานายอําเภอสันกําแพงไดมีหนังสือลงวันที่  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลวก็ตาม แตการมีหนังสือแจง
ดังกลาวไดเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองและหลังจากศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว  ดังนั้น เม่ือในขณะยื่นคําฟองการฟองคดีของผูฟองคดีไมเปน 



 
 
๒๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ไปตามเง่ือนไขของการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดไว ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดี
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๕๕)  
 

 ๓.๒.๒ กรณีย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 คําสั่งอธิบดีกรมท่ีดินที่ใหเพิกถอนโฉนดที่ดินของผูฟองคดี เปนการใชอํานาจ
ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อันเปนคําส่ังทางปกครอง แตเน่ืองจากประมวล
กฎหมายที่ดินมิไดกําหนดเร่ืองอุทธรณคําสั่งดังกลาวไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตเม่ือปรากฏวาในชั้นคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถติดตอ 
ผูฟองคดีตามที่อยูที่ปรากฏในสารบบที่ดินซึ่งผูฟองคดีไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที่ในการ 
จดทะเบียนคร้ังหลังสุดได และไมปรากฏชื่อของผูฟองคดีในสํานักทะเบียนอําเภอแตอยางใด  
พนักงานเจาหนาที่จึงไดดําเนินการปดประกาศคําส่ังดังกลาวตามขอ ๑๒ ประกอบกับขอ ๙ ของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน  
การแจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนหลักเกณฑประกันความเปนธรรมและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
ไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การแจงคําส่ัง
ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบจึงชอบแลว และถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ อันเปนวันที่ลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศหนังสือหรือ
คําสั่งดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีจะตองยื่นหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีภายในวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ การที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่พิพาทเม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๔๙ จึงลวงพนกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองดังกลาวกอนนําคดี
มาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๗/๒๕๕๔) 
 
 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๓ 
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 กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 คําสั่งของเทศบาลตําบลท่ีใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
รับผิดทางละเมิดเปนคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
เม่ือการแจงคําสั่งดังกลาวไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงผูฟองคดีตามที่อยูซ่ึงเปน
ภูมิลําเนาตามที่ปรากฏในบัตรประชาชน และปรากฏตามใบตอบรับวามารดาของผูฟองคดีเปน
ผูรับแทน เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือวาการแจงคําสั่งที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทน เปนการแจงคําส่ังตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ โดยชอบแลว และถือวาผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังในวันดังกลาว ซ่ึงจะครบ
กําหนดระยะเวลายื่นอุทธรณคําสั่งในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดียื่นอุทธรณ
คําสั่งเม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นอุทธรณคําสั่งเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมายแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔) 
  

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองโตแยงคําส่ังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๓  
ที่มีคําสั่งยายและแตงตั้งผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครู จากตําแหนงนักวิชาการศึกษา ๗ ว 
ตําแหนงเลขที่ อ ๖๕ ไปดํารงตําแหนงเลขที่ ๖๖ สังกัดกลุมเดียวกัน น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดรับทราบคําสั่งเม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูฟองคดีชอบท่ีจะใชสิทธิรองทุกขภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังดังกลาว ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และแมจะไมปรากฏแนชัดวาหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว
ไดระบุเก่ียวกับสิทธิในการรองทุกขใหแกผูฟองคดีทราบแลวหรือไม ซ่ึงหากเปนกรณีที่มิได 
แจงสิทธิการรองทุกขใหผูฟองคดีทราบ ยอมจะมีผลทําใหระยะเวลายื่นคํารองทุกขขยายเปนหนึ่งป  
นับแตวันที่ทราบคําสั่งดังกลาว ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตการท่ีผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งดังกลาวแลวกลับปลอย 
ระยะเวลาลวงไป โดยเพิ่งจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๓ อันเปนระยะเวลาเกินกวาหน่ึงปนับแตวันที่ทราบคําส่ัง
ดังกลาว กรณีจึงเปนการยื่นเรื่องรองทุกขเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด  
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ประกอบกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๓ ก็มิไดพิจารณาเรื่องรองทุกขและแจงผล
การรองทุกขใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดี 
มาฟองตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๙/๒๕๕๔) 
 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายอําเภอ ฟองวา
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือก 
เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว แตกลับไมไดรับการพิจารณา ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกลาวและใหดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการในตําแหนงดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว น้ัน  ผูฟองคดีจะตองยื่นคํารองทุกข 
ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) โตแยงคําส่ังดังกลาวภายใน ๓๐ วัน นับแต 
วันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งดังกลาว ตามมาตรา ๑๒๒ ประกอบมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๘ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองทุกข 
ตอ ก.พ.ค. โตแยงคําส่ังดังกลาวเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ถือวาทราบคําส่ัง
ดังกลาวแลว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนฟองคดี  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒/๒๕๕๔) 
 คําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนคําส่ังทางปกครอง หากผูฟองคดีซ่ึงเปน
ขาราชการครูเห็นวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองตามกฎหมายตอง
ดําเนินการรองทุกขตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ วาดวยการรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือ 
การไมปฏิบัติตามกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข 
เม่ือคําสั่งดังกลาวไมปรากฏวามีการระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไวในคําส่ัง ระยะเวลา 
ในการโตแยงคําส่ังจึงขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูอํานวยการโรงเรียนออกคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ใหแกผูฟองคดีตามคําส่ังลงวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๔๕ ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นรองทุกขตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงเปนการยื่น 
เร่ืองรองทุกขเม่ือพนระยะเวลาการรองทุกขแลว กรณีถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดีตอศาล 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๕/๒๕๕๔) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดเขารวมเสนอราคาในการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสโครงการจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
ไดรับแจงจากเทศบาลตําบลจอหอวา ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปนผูชนะการประมูล  
แตผูฟองคดียังไมไดเขาทําสัญญาเน่ืองจากเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่ขาดทุนประมาณ 
รอยละ ๔๐  ตอมา เทศบาลตําบลจอหอมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา แตผูฟองคดี
ไมประสงคจะเขาทําสัญญาตามที่ไดรับการแจงเตือน จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมี 
คําพิพากษาหรือคําส่ังยกเลิกการเสนอราคา น้ัน  หนังสือของเทศบาลตําบลจอหอที่แจงเตือนให
ผูฟองคดีเขาทําสัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนการยืนยันถึงการอนุมัติสั่งซ้ือ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือให 
สิทธิประโยชน อันเปนการยืนยันคําสั่งทางปกครองตามขอ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงหากผูฟองคดี
เห็นวาการประมูลของเทศบาลตําบลฯ ไมถูกตองอยางไร ก็จะตองอุทธรณตอคณะกรรมการ 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
ตามขอ ๑๐ (๕) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงจากเทศบาลตําบลฯ วาเปนผูประมูลราคาต่ําสุด 
เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ แตไดยื่นอุทธรณตอเทศบาลตําบลฯ เม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ประกอบกับไมปรากฏวาเทศบาลตําบลฯ  
ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดีระงับการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร หามมิใหใชหรือ 
เขาไปในสวนใดๆ ของอาคารที่ดัดแปลงผิดไปจากแบบท่ีไดรับอนุญาต รวมทั้งใหดําเนินการ
แกไขหรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อุทธรณโตแยงคําส่ังทั้งสามคําส่ังตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีจึงเปนการยื่น 



 
 
๒๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คําอุทธรณที่พนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว การที่คณะกรรมการฯ มีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ
ดังกลาวไวพิจารณาเพราะยื่นพนกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนกรณี 
ที่ถือไดวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดเปนเง่ือนไขไว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล 
เพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๕) 
   กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการ
เขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดีระงับการดัดแปลงอาคาร หามมิใชหรือเขาไปในบางสวน
ของอาคารที่มีการดัดแปลง และใหแกไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง น้ัน  กรณีคําสั่งของผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดี
ระงับการดัดแปลงอาคาร หามมิใชหรือเขาไปในบางสวนของอาคารที่มีการดัดแปลง น้ัน  เม่ือปรากฏวา
ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายไดสงคําสั่งทั้งสองทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เม่ือวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงผูฟองคดีไดรับคําส่ังทั้งสอง เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ รวมทั้ง 
ไดมีการปดประกาศคําสั่งทั้งสอง ณ ตึกแถวพิพาท เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติใหถือวาผูซ่ึงจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่ง
น้ันแลวเม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ทราบคําสั่งทั้งสองอยางชาที่สุดเม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังทั้งสอง
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ แมผูฟองคดีอุทธรณวาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามคําสั่งทั้งสอง
ครบถวนแลวก็ตาม แตการปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการเขตฯ มิใชเปนการโตแยงคําส่ังของ
ผูอํานวยการเขตฯ ที่จะยกขึ้นอางยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการตามมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กําหนดไว การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อุทธรณคําสั่งทั้งสอง จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวัน 
นับแตวันทราบคําสั่งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน กรณีจึงถือวา
ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาล 
  สําหรับคําสั่งของผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายที่ใหผูฟองคดีแกไข 
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง น้ัน  เม่ือระยะเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งที่ปรากฏในคําสั่งดังกลาวเปนเพียงระยะเวลาที่ผูอํานวยการเขตฯ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯกําหนดใหผูฟองคดี
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสวนที่ดัดแปลงอาคารที่ผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตใหถูกตอง 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๗ 
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ตามรายการแนบทายคําสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังน้ี มิใชเปนการกําหนด
ระยะเวลาใหผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูอํานวยการเขตฯ 
ไดแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบโดยสงคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและผูฟองคดี
ไดรับคําสั่งเม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ รวมทั้งไดมีการปดประกาศคําส่ังดังกลาว ณ ตึกแถวพิพาท 
เม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดทราบคําส่ังดังกลาวอยางชาที่สุดเม่ือวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซ่ึงตองยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการฯ จึงเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กรณีจึง
ถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองขอใหศาล 
เพิกถอนคําสั่งดังกลาวเชนเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๕๕ และที่ ๒๔๒/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๓.๒.๓ กรณีดําเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด 
 

  กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

  กรณีที่ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคมีคําสั่ง 
ตัดชื่อผูฟองคดีออกจากการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม หากผูฟองคดีตองการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือยื่นตอผูทําคําส่ังโดยระบุขอโตแยง ขอเท็จจริง และ 
ขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งพิพาทดวยวาจา และ 
ไดแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ จึงไมอาจรับฟงไดวาเปนการดําเนินการแกไขความ
เดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๕๔) 
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 ๓.๒.๔ กรณีย่ืนฟองคดีโดยยังไมไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการทะเบียน 
 

 กรณีฟองวา การรับจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิไลออนส 
ในประเทศไทยที่ผูฟองคดีเปนสมาชิก ตามมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ของนายทะเบียน 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกระทําไมถูกตองตามมาตรา ๑๒๘ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย และขอ ๒๙ ของขอบังคับของมูลนิธิไลออนสในประเทศไทย ขอใหเพิกถอน 
การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิไลออนสในประเทศไทยตามใบสําคัญ 
แสดงการจดทะเบียนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิดังกลาว น้ัน  โดยที่การรับ 
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมูลนิธิเปนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเฉพาะคําส่ังไมรับ
จดทะเบียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียน โดยมิไดกําหนดใหอุทธรณคําสั่งรับ 
จดทะเบียนดวย จึงตองนําหลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาบังคับใช
แกกรณีของผูฟองคดีซ่ึงเปนกรรมการมูลนิธิฯ อันถือเปนคูกรณีผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ
ของคําสั่งรับจดทะเบียนดังกลาวดวย เม่ือผูฟองคดีกลาวอางวากรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับ 
จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิฯ ไมตกอยูภายใตเง่ือนไขที่จะตองดําเนินการ 
ตามขั้นตอนกอนการฟองคดี ประกอบกับไมปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอน  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๔) 
 คําสั่งของนายอําเภอภูเพียงที่ไมอนุญาตใหยกเลิกรายการยายผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนบานเลขที่หน่ึงเขาไปยังทะเบียนบานอีกเลขที่หน่ึงตามคํารองขอของผูฟองคดี 
เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเปนคําส่ังทางปกครอง 
หากผูฟองคดีไมพอใจคําสั่งดังกลาวจะตองอุทธรณตอนายทะเบียนจังหวัดภายในสิบหาวัน 
นับแตวันทราบคําสั่งของนายอําเภอภูเพียง ซ่ึงมีฐานะเปนนายทะเบียน ตามมาตรา ๑๔ แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ อันเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ 
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ การท่ีผูฟองคดีไมไดดําเนินการ
อุทธรณหรือโตแยงเก่ียวกับคําสั่งดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิได



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๓๙ 
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ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายไดกําหนดไว
กอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖/๒๕๕๔) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูตองขังฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูบัญชาการเรือนจํากลางสงขลาที่ลงโทษทางวินัยผูฟองคดี น้ัน  เม่ือตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ มิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวโดยย่ืนตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ัง 
ทางปกครองตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตโดยท่ี
หนังสือรองเรียนของผูฟองคดีที่ยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรมนั้น เปนเพียงการกลาวถึง
พฤติกรรมของเจาหนาที่เรือนจําที่ปฏิบัติตอผูฟองคดี และขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ดังกลาว โดยไมปรากฏขอโตแยงคัดคานคําส่ังลงโทษทางวินัย 
อันจะถือวาเปนการยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวตามกฎหมายแตอยางใด จึงเปนกรณี 
ที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 ประกาศรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ของผูฟองคดีเปนคําสั่ง 
ทางปกครอง แมจะไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการอุทธรณไวเปนการเฉพาะ แตผูฟองคดี 
ก็อาจอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวไดตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองฯ กรณีจึงถือไดวามีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการ 
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจากประกาศรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT  
ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติปฏิเสธการตรวจกระดาษคําตอบขอสอบแบบอัตนัย 
ของวิชา PAT ๑ และ PAT ๒ ของผูฟองคดี เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณประกาศรายงาน
ผลการทดสอบ GAT/PAT ในการสอบคร้ังดังกลาวของผูฟองคดีกอนนําคดีมายื่นฟองคดีตอศาล 
กรณีจึงถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน 
และวิธีการที่กฎหมายไดกําหนดไวกอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๔) 
 
 
 
 



 
 
๒๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังของเจาพนักงานที่ดินที่แจงผูฟองคดีวาไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําขอใหเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือแจงฉบับดังกลาว น้ัน  เม่ือประมวลกฎหมายที่ดินมิไดบัญญัติ
ขั้นตอนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองไวเปนการเฉพาะ จึงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี 
ไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวแลว จึงถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กําหนดไว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายหรือมิไดมีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๕๔) 

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินที่อยูติดกับทางหลวงฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูฟองคดีมีสิทธิใชประโยชนที่ดินในเขตทางหลวงสวนที่ไมเกิน  
๑๕.๐๐ เมตร จากก่ึงกลางถนน น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีเคยมีหนังสือถึงองคการบริหาร
สวนตําบลขอใชที่ดินดังกลาวเพื่อวางทอระบายน้ําและเทพื้นคอนกรีต และองคการบริหาร 
สวนตําบลไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถอนุญาตใหเทพ้ืนคอนกรีตได ซ่ึงหนังสือดังกลาว
ถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครอง แตเม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยการอุทธรณคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินมีคําส่ังปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือคําส่ังปฏิเสธไมออกโฉนดที่ ดินใหแกผูฟองคดี 
เปนคําสั่งทางปกครอง แตโดยท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๙๗  
ไมไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการในเรื่องการอุทธรณคําส่ังดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดี 
จึงตองอุทธรณคําส่ังตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมิไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดีตอศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๗/๒๕๕๔) 
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กรณีผูฟองคดีซ่ึงมีชื่อเปนผูถือสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐาน
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขาสมเด็จ 
ออกโฉนดที่ดินโดยมีเน้ือที่ไมถูกตองตรงตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. โดยผูฟองคดีเห็นวาการออก
โฉนดที่ดินดังกลาวทําใหเน้ือที่ดินขาดหายไป ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดฯ ทําการแกไขโฉนดที่ดินใหมีเน้ือที่เทากับเนื้อที่ที่ระบุในหนังสือรับรองการ 
ทําประโยชน น้ัน  การออกโฉนดที่ดินเปนคําสั่งทางปกครอง และโดยที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
มิไดกําหนดเร่ืองการอุทธรณคําสั่งทางปกครองในลักษณะดังกลาวไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึง
ตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูออกคําสั่งตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเปน
กฎหมายที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดี
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  
การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองชั้นตนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน อันเปนเวลา
ภายหลังจากที่ไดรับโฉนดที่ดินแลว ๘ ปเศษ โดยไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณหรือโตแยง
การออกโฉนดที่ดินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับ
มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนฟองคดี  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกของนาง ฮ. ไดยื่นคําขอ
ออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จํานวนสองฉบับ  
ซ่ึงมีชื่อนาง ฮ. เจามรดก เปนผูมีสิทธิครอบครอง แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไดมีคําสั่ง
ใหยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินดังกลาวของผูฟองคดี โดยอางวาตําแหนงที่ดินตามหลักฐาน  
ส.ค. ๑ ดังกลาวทับกับที่ดินมีโฉนดและทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําส่ังที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดดังกลาวและใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.๑ ใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  คําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินเปนคําส่ังทางปกครอง และโดยที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่เปนขอพิพาทในคดีน้ีไมไดบัญญัติกําหนด
ขั้นตอนการอุทธรณภายในฝายปกครองในกรณีดังกลาวไวเปนการเฉพาะ  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดี
เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายอยางไร ผูฟองคดีจะตองยื่นอุทธรณที่มีสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีซ่ึงเปนผูทําคําส่ังภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับแจง
คําสั่งดังกลาว และเม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแลว หรือไมไดรับแจงผลการพิจารณา
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อุทธรณภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แลวแตกรณี 
ผูฟองคดีจึงจะสามารถฟองคดีตอศาลปกครองได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีนําคดี 
ในขอหาน้ีมาฟองตอศาลโดยที่ยังไมไดอุทธรณตามขั้นตอนดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีไมได
ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอน 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคํา ส่ังเพิกถอนคํา ส่ังของ
นายอําเภอสิเกาที่ปฏิเสธไมดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูฟองคดีโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  การที่นายอําเภอสิเกาปฏิเสธไมดําเนินการพิจารณาคําขอใหออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูฟองคดี มีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครอง และกรณีมิได 
มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายดังกลาวไวเปนการเฉพาะ  
ผูฟองคดีจึงตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอนายอําเภอสิเกาซึ่งเปนเจาหนาที่ผูทําคําส่ังภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ แตเม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการอุทธรณคําส่ังดังกลาวแตอยางใด  
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดมีหนังสือไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชที่ดินในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุเปนเสนทางผานเขาออกที่ดินของผูฟองคดี  
ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอนุญาตใหผูฟองคดีผานเขาออกที่ดินที่มหาวิทยาลัยฯ 
ครอบครองอยู น้ัน  การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองจําตองดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวโดยการอุทธรณคําส่ัง 
ตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาล เม่ือปรากฏวาผูฟองคดียังมิได
ดําเนินการดังกลาวแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๕๕) 

 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๓ 
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กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ  
ฟองขอใหติดประกาศแจงผลคะแนนการสอบคัดเลือกของบุคคลที่เขารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น อันเปนการฟองขอใหเปดเผยคะแนนผลการสอบ
คัดเลือก น้ัน  เม่ือคะแนนผลการสอบคัดเลือกเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ จึงเปนขอมูลขาวสารของราชการตามบทนิยามในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่อธิบดีปฏิเสธไมเปดเผย
ขอมูลคะแนนการสอบคัดเลือก จึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ ผูฟองคดีจึงตองรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อันเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการแกไข
เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ การท่ีผูฟองคดียังมิไดดําเนินการดังกลาว 
กอนนําคดีมาฟอง ศาลจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔)  

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการครูฟองขอให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ชดใชคาเสียหายจากการที่มีมติไมรับยายผูฟองคดีตามคํารองขอยายขามเขต
พ้ืนที่การศึกษา น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทราบมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๓ /๒๕๕๒ เ ม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  
ที่ไมรับยายผูฟองคดีไปยังสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
จากการเขาพบผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เม่ือวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ หากผูฟองคดีเห็นวามติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายหรือทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย ผูฟองคดีจะตองรองทุกขตอ ก.ค.ศ. โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสง 
ตอประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผูฟองคดีจะยื่นหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชา
หรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดทราบมติดังกลาว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
และขอ ๖ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให ก.ค.ศ. พิจารณากรณีดังกลาว อันเปนการเยียวยาหรือแกไขความเดือดรอน
ภายในของหนวยงานทางปกครองกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เม่ือมติดังกลาวเปนคําสั่ง 
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามติดังกลาวไดแจงสิทธิในการรองทุกขใหผูฟองคดีทราบตามที่มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดไว ระยะเวลาสําหรับการรองทุกขจึงขยายเปนหนึ่งปนับแต
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วันที่ไดผูฟองคดีไดรับทราบมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ดังกลาว 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดี
ไมไดยื่นหนังสือรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ และขอ ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกขฯ กําหนด เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนยื่นฟองคดีน้ี 
ตอศาลปกครอง  ดังน้ัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๙/๒๕๕๔) 

  กรณีฟองวา สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูฟองคดีโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 
กําหนด และผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีไดนําผลการประเมินที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว 
ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกผูฟองคดีโดยไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งเลื่อนเงินเดือนดังกลาว รวมทั้งคําสั่งใหผูฟองคดีไดรับเงินตอบแทน
พิเศษและคําสั่งปรับเงินเดือนใหผูฟองคดีที่ตองอาศัยการประเมินดังกลาว น้ัน  เม่ือหลังจาก 
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีไดมีเลื่อนเงินเดือนพรอมกับปรับเงินเดือนใหผูฟองคดี และ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีไดมีหนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหผูฟองคดี
ทราบแลว ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขคําส่ังทั้ง ๓ คําส่ังดังกลาวแตอยางใด 
จึงถือไดวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๕) 

  กรณีฟองโตแยงการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตามประกาศของกรมศุลกากร เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
โดยท่ีผูฟองคดียังมิไดดําเนินการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการประกาศสอบคัดเลือก
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยขาราชการ 
 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และคําสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครที่เห็นชอบกับ 
การลงโทษดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งของผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ที่ลงโทษปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการแลว ผูฟองคดีชอบที่จะอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกรุงเทพมหานคร
ตามขอ ๓๖ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ลูกจาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะ 
อีกทั้งทายคําส่ังฉบับดังกลาวก็ยังระบุเปนหมายเหตุวาผูถูกส่ังลงโทษมีสิทธิอุทธรณคําส่ัง 
ตอปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันรับทราบคําส่ัง ตามขอ ๓๖ ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขางตน แตกรณีเม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการอุทธรณตามขั้นตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของนายกเทศมนตรี
ตําบลกังแอนที่ไมตอใบอนุญาตประกอบกิจการบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนจุดผอนผันใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาขณะยื่นฟองคดี ผูฟองคดียังมิไดใชสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมายไดกําหนดไวกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๗/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 

กรณีฟองวา คําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองควายตาม
หนังสือ ที่ ปท ๗๕๕๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองระงับการกอสราง
และรื้อถอนอาคารที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นไมชอบดวยกฎหมาย 



 
 
๒๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เน่ืองจากมิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
คําสั่งดังกลาวไว น้ัน  แมคําสั่งดังกลาวจะมิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงและระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงคําสั่งไว แตคําสั่งดังกลาวยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอน
หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คงมีผลทําใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง 
คําสั่งทั้งสองเร่ิมนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑ หรือถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลา
ดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหน่ึงปใหขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําส่ังทางปกครองตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น ผูฟองคดีจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนภายในระยะเวลาดังกลาวกอน แตเม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไมไดอุทธรณคําส่ังทั้งสอง
ดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสองดําเนินการไมครบขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะกอนนําคดี 
มาฟองตอศาล ผูฟองคดีจึงไมเปนผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๑๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของนายกเทศมนตรี
เมืองรังสิตที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนบานไมเพิงสังกะสีชั้นเดียว (เน่ืองจากไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเทศบาล) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับคําส่ังของนายกเทศมนตรีเมืองรังสิตโดยวิธีปดคําสั่งเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ แตผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล
และเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดปทุมธานีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง  
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงเปนการฟองคดี
โดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกําหนด
ไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา นายอําเภอกันทรวิชัยดําเนินการเลือกผูใหญบานโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหนายอําเภอกันทรวิชัยดําเนินการเลือกผูใหญบานใหม 
และใหการเลือกผูใหญบานคร้ังดังกลาวเปนโมฆะ น้ัน  เม่ือพิจารณาหนังสือที่ผูฟองคดีที่ ๒ อางวา
เปนการคัดคานการเลือกผูใหญบาน ไมปรากฏขอความใดที่คัดคานการเลือกผูใหญบานวาเปนไป
โดยไมสุจริต และไมเที่ยงธรรมตามที่ขอ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือก
ผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว กรณีจึงไมอาจรับฟงวาเปนการคัดคานการเลือกผูใหญบานได  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อันมีผลเทากับวาผูฟองคดีทั้งสิบคนมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวกําหนดไวโดยเฉพาะ
กอนฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอ
เมืองสมุทรสงครามที่ใหผูฟองคดีพักหนาที่กํานันและผูใหญบาน และใหอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยชดใชคาเสียหายจากการออก
คําสั่งใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวากอนการฟองคดีน้ีนายอําเภอเมืองสมุทรสงครามไดมี
หนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงคําส่ังดังกลาวใหผูฟองคดีทราบและไดแจงสิทธิ
อุทธรณคําสั่งใหผูฟองคดีทราบแลว แตผูฟองคดีมิไดใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตาม 
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิได
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดี
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังยกเลิกการเลือกและผลการเลือก
ผูใหญบาน บานดงดํานอย หมูที่ ๑ ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร และ
ประกาศใหมีการเลือกใหม น้ัน  กรณีดังกลาวผูฟองคดีจะฟองคดีน้ีไดก็ตอเม่ือไดยื่นคํารองคัดคาน
เปนหนังสือตอนายอําเภอขาณุวรลักษบุรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน 
และผูวาราชการจังหวัดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดและแจงผลใหผูฟองคดีทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 
นายอําเภอขาณุวรลักษบุรีมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน หรือไมไดวินิจฉัยชี้ขาดและแจงผลใหผูฟองคดี
ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอขาณุวรลักษบุรีมีคําส่ังแตงตั้งผูใหญบาน ทั้งน้ี  
ตามขอ ๘๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาปจจุบันมีการแตงตั้งใหผูที่ไดรับเลือกเปนผูใหญบานเปนผูใหญบานแลว 
และผูฟองคดีไมเคยรองคัดคานการเลือกผูใหญบานคร้ังดังกลาว ประกอบกับเม่ือพิจารณาคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนปรากฏวาผูฟองคดีไมมีเจตนาคัดคานผลการเลือกผูใหญบาน
วาไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนที่จะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 



 
 
๒๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนดกอนฟองคดี 
  

 ๓.๓.๑ กรณีที่ผูฟองคดีมิไดเปนคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ใหเจาของอาคารขางเคียงโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินและ
อาคารขางเคียงที่อยูติดกับอาคารที่พิพาทโดยผูฟองคดีมิไดเปนผูรับใบอนุญาตกอสรางอาคารพิพาท 
จึงมิใชผูที่อยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองที่จะตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวกอนการฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ทางราชการไดนําที่ดินของบิดาผูฟองคดีที่เปนมรดกตกทอด
มายังผูฟองคดีและทายาทคนอ่ืนๆ ไปออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ใหแก
ราษฎรรายอ่ืน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกโดยอาศัยหลักฐานแบบแจง
การครอบครอง (ส.ค. ๑) อันเปนเท็จ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน ส.ค. ๑ และ น.ส. ๓ 
ฉบับดังกลาว และใหผูฟองคดีและทายาทไดสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดี
ไมไดเปนคูกรณีในการออกหลักฐาน ส.ค. ๑ และ น.ส. ๓ ดังกลาว จึงไมตองอุทธรณคําส่ังดังกลาว
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนการฟองคดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๕๔ และที่ ๕๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา ออกโฉนดที่ดิน
ใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดินซึ่งผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
โฉนดที่ดินดังกลาว น้ัน  แมการออกโฉนดที่ดินจะเปนคําส่ังทางปกครอง แตในขณะออกโฉนดที่ดิน
ตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอ่ืนดังกลาว ผูฟองคดีไมใชคูกรณีในการออกโฉนด
ที่พิพาท ผูฟองคดีจึงไมอยูในบังคับที่จะตองยื่นอุทธรณคัดคานการออกโฉนดที่ดินตอเจาหนาที่
ผูทําคําสั่งตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีสามารถฟองคดีตอศาลไดทันที (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ และที่ ๗๐/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๔๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีฟองขอใหเพิกถอนหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ที่อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากนําที่ดิน
ของผูฟองคดีไปออกหนังสือดังกลาว น้ัน  การออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓)  
เปนคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงโดยปกติจะตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอน
หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยดําเนินการอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
เสียกอน แตโดยที่คําสั่งดังกลาวออกใหแกบุคคลอ่ืน ผูฟองคดีจึงไมใชคูกรณีในการออกคําสั่ง
ทางปกครองที่ตองยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนฟองคดีตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดออกหนังสืออนุญาตใหเขา
ทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดี
ครอบครองทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับดังกลาว น้ัน  
โดยที่ผูฟองคดีมิใชคูกรณีในการออก ส.ป.ก. ๔–๐๑ ข ฉบับพิพาท ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดทันที (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๔ และที่ ๖๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  การออกใบอนุญาตใหกอสราง
อาคารโรงเรือนเล้ียงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเล้ียงสุกรดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง แตเม่ือ
ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนมิใชคูกรณีในการออกคําส่ังทางปกครองดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคน
จึงไมอยูในบังคับตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
 

 ๓.๓.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ซ่ึงเปนผูสมัครเขาดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการและไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
คณบดีฯ ใหเปนผูอยูในบัญชีรายชื่อผูที่ เหมาะสมจํานวนสามคนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฟองวา มติของ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพ่ือสรรหาบุคคล 



 
 
๒๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฯ  
ใหมอีกคร้ังหน่ึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว น้ัน  มติของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองที่
กระทําโดยคณะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ กรณีจึงไมอยูในบังคับที่ตองอุทธรณโตแยง
คําสั่งทางปกครองดังกลาวตามนัยมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕/๒๕๕๕) 
 

 ๓.๓.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

ประกาศประมูลซ้ือครุภัณฑของเทศบาลตําบล มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง
ทั่วไป ซ่ึงมิไดมีกฎหมายใดกําหนดใหผูฟองคดีตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟองขอใหศาล 
เพิกถอนประกาศดังกลาวไดทันท ี(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๗/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

กรณีฟองวา ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
ออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชสถานที่เพ่ิมเติม และผูอํานวยการตลาดนัด
ออกประกาศกองอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจัดเก็บคาใชสถานที่เพ่ิมเติม 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับโอนสิทธิตามสัญญาใหสิทธินําสินคามาจําหนาย
ในตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานครไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย น้ัน เม่ือประกาศพิพาท
ไมไดกําหนดตัวบุคคลผูอยูในบังคับของประกาศไวเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครอง
ประเภทคําสั่งทางปกครองทั่วไป ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ซึ่งไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว
โดยเฉพาะกอนการฟองคดี ผูฟองคดีจึงสามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดทันที (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒/๒๕๕๔) 

 
 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๓.๓.๔ กรณีฟองเพิกถอนกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
เร่ือง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของ 
ทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงานและระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง น้ัน 
ประกาศดังกลาวเปนการแจงใหสวนราชการตางๆ รวมทั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสังกัดใหดํารงตําแหนงใหมตามเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด  
มีผลเปนการบังคับกับขาราชการพลเรือนสามัญเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ 
การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๑๒/๒๕๕๔) 
     กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะในสวน
ของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ หากไดรับเงินเดือน 
สูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม” เปนกฎที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. และคําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. 
ดังกลาว น้ัน  การฟองขอใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. ซ่ึงเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมจําตองดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕  
และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

   กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหวยยูง 
ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกา



 
 
๒๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดังกลาวมีแนวเขตครอบคลุมที่ดินซึ่งผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนปลูกปาลมนํ้ามัน  
ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. ๒๓) 
และตอมาไดมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑) 
ใหแกเกษตรกรทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว น้ัน  การฟองขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวเปนการเฉพาะ 
ผูฟองคดีจึงสามารถฟองคดีน้ีตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอน 
หรือเสียหายกอนฟองคดี  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๕) 
 

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหฟองคดีโดยไมตองยื่นอุทธรณหรือรองทุกข 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินสาขาดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบและ 
มีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดีเทาที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่ผูฟองคดียื่นเปนหลักฐานประกอบคําขอออกโฉนดที่ดิน โดยใหกันสวน 
ที่นํารังวัดรุกล้ําที่ดินแปลงขางเคียงออก เปนเหตุใหเน้ือที่ดินของผูฟองคดีขาดหายไปบางสวน น้ัน 
เม่ือมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหฝายที่ไมพอใจคําวินิจฉัยสั่งการ 
ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในการสอบสวนเปรียบเทียบ
เก่ียวกับการออกโฉนดทีดิ่นหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ดําเนินการฟองคดีตอศาลภายใน
หกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง กรณีจึงถือไดวาบทบัญญัติดังกลาวเปนหลักเกณฑที่ประกัน 
ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเปนหลักเกณฑวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่กฎหมายกําหนด
ไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงไมจําตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังตามมาตรา ๔๔ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กอนการฟองคดีตอศาล (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๔ และที่ ๖๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดระยอง
กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเบียดบังเงินรายได 
ขององคการบริหารสวนตําบลฯ อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ 
สิ้นสุดลง แตผูวาราชการจังหวัดระยองกลับมีคําวินิจฉัยใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน 
คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดระยองและใหมีคําวินิจฉัยใหมใหเปนไปตามกฎหมาย น้ัน  
หนังสือของผูวาราชการจังหวัดระยองที่แจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ  
มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหคําส่ังของผูวาราชการจังหวัดเปนที่สุด ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลไดโดยไมตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕) 
 

๔. ระยะเวลาการฟองคดี 
 

 ๔.๑ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนกฎ คําสั่ง  
และส่ังหามการกระทํา 

  

 ๔.๑.๑ กรณีฟองเพิกถอนกฎ 

 

  (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซ่ึงบัญญัติวา ใหผูซ่ึงเปนพนักงานของสํานักงานอยูในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบน้ี และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยู 
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ซ่ึงมีผล
เปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว น้ัน  โดยที่ระเบียบ 
ที่พิพาทมีสภาพเปนกฎ ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงอาจฟองคดีในขอหาน้ีตอศาลเพ่ือขอใหพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งใหเพิกถอนระเบียบดังกลาวไดทันทีที่รูหรือควรรูถึงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ออกกฎดังกลาวมาใชบังคับ และเม่ือระเบียบที่พิพาทไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่  
๔ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยมีผลใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงยอม 
 



 
 
๒๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รูหรือควรรูถึงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ และชอบที่จะฟองขอใหศาลเพิกถอน ขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนอยางชา ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองคดีขอหาน้ี
ตอศาล เม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี 
ที่กฎหมายกําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 
 

 (๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออยางชาวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 
 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

  กรณีที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเพิกถอน
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล วาดวยรูปแบบและวิธีการแสดงขอความ 
คําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิต
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ัน  เม่ือประกาศที่พิพาทซ่ึงเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยขอ ๕ ของประกาศไดกําหนด 
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ซ่ึงเปนผูประกอบการในกิจการที่เก่ียวของกับขอบังคับของประกาศดังกลาว ยอมตองรูหรือควรรู
ถึงการที่กฎหมายหรือขอบังคับไดมีการประกาศใชในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรืออยางชา
ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ประกาศดังกลาวไดมีผลใชบังคับตามที่ไดมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เน่ืองจากเน้ือหาสาระของประกาศดังกลาวจะมีผลกระทบโดยตรง
ตอการประกอบกิจการของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงชอบจะยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองภายใน 
เกาสิบวัน ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงหลักความม่ันคงและความนาเชื่อถือของการกระทํา 
ทางปกครองดวยแลว การท่ีผูฟองคดีทั้งเจ็ดนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  
จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๕๕)  
 
 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 (๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผูฟองคดีเห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกลาว
มีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
กฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  เม่ือปรากฏวากฎกระทรวงที่พิพาทไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และมีผลใชบังคับเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  
ตามมาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลฯ และเม่ือผูฟองคดีทั้งสี่ 
เปนผูประกอบกิจการคา ประกอบกิจการโรงงานและผลิต เคร่ืองด่ืม สุรา เบียร ไวน และเครื่องบริโภคอ่ืน 
รวมถึงจัดจําหนายและกระจายสินคาที่ไดมีการประกอบกิจการ และเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ดังกลาวจากตางประเทศ การประกอบกิจการคาของผูฟองคดีทั้งสี่ตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฯ การออกกฎ ระเบียบ ที่อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับผูประกอบกิจการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึงมีผลกระทบ 
ตอการประกอบกิจการ ยอมตองติดตามหรือใหความสนใจเปนกรณีพิเศษมากกวาบุคคลทั่วไป 
เม่ือกฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฯ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ถือไดวาเปนที่ รูแกบุคคลทั่วไป ผูฟองคดีทั้งสี่เปน 
ผูประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลยอมตองรูหรือควรรูถึงการออกกฎกระทรวง 
ที่พิพาทซึ่งกระทบตอการประกอบกิจการคาของผูฟองคดีทั้งสี่ยิ่งกวาบุคคลท่ัวไป กรณีจึงถือ 
ไดวาผูฟองคดีทั้งสี่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเปน
วันที่กฎกระทรวงที่พิพาทมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีทั้งสี่จึงตองฟองนายกรัฐมนตรีและขอใหศาล
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาวภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ตองนําคดีมายื่นฟอง
ศาลภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดีทั้งสี่นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕) 

 
 
 



 
 
๒๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ หาก
ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม”  
เปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ.  
และคําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กฎ ก.ค.ศ. ที่พิพาทไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ กรณีจึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงในขณะนั้นผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู อันดับ คศ.๑ อยูกอนที่ กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวจะมีผลใชบังคับ ผูฟองคดีจึงอยูภายใต
บังคับของ กฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ กฎ ก.ค.ศ. มีผล 
ใชบังคบั กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

     กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕ วรรคหน่ึง และวรรคสาม ไดกําหนดบทบัญญัติซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาไมชอบ
ดวยกฎหมาย และขัดตอมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
วาดวยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีที่มีอาชีพทนายความ
และผูมีอาชีพทนายความอ่ืน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๕ 
วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กฎกระทรวง 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่พิพาทไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๕ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ บัญญัติวา 
ขอบังคับหรือกฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได กฎกระทรวง
ดังกลาวจึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว ซ่ึงจะตองยื่นฟองภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ การที่
ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ฟ.๓๘/๒๕๕๕) 

 

(๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนวันที่กฎมีผลใชบังคับ 
 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

กรณีฟองวา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง การขึ้นทะเบียน  
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ  
และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดอัตราความเขมขนในแตละสูตรของวัตถุอันตราย 
ที่รับขึ้นทะเบียน ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนประกาศทั้งสี่ฉบับดังกลาว น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ประกาศทั้งสี่ฉบับขางตน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และวันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามลําดับ กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เพ่ือขอใหเพิกถอนประกาศทั้งสี่ฉบับดังกลาวอยางชาที่สุดตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ซ่ึงเปนวันถัดจากวันที่ประกาศฉบับสุดทายไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช  
ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๖/๒๕๕๔) 



 
 
๒๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา 
ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงไดออก
ครอบคลุมที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมากอนที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จะมีผลใชบังคับ น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ อันเปนวันถัด 
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ซ่ึงในขณะนั้นผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชน
ปลูกปาลมนํ้ามันในที่ดินพิพาท และอยูภายใตบังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว กรณีจึง
ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่พระราชกฤษฎีกามีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือ
ผลประโยชนของผูฟองคดี อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ จึงเปนการย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๕๕) 
 

    (๕) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่สิทธิถูกกระทบอันเน่ืองมาจากการบังคับตามกฎ 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใหเปนเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกําหนดเขตทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนอาศัยทํากิน 
น้ัน  เม่ือปรากฏวาภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปา และพันธุพืช ไดขับไลผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนออกจากที่ดิน แตผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคน
คัดคาน จังหวัดชัยภูมิจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาที่ดินทํากินของราษฎรเขาดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยเขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ–หวยใหญ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 
แจงใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนและราษฎรที่อางวาไดเคยทํากินหรือเขาทําประโยชนเปนผูนําชี้
และใหผูครอบครองที่ดินขางเคียงหรือพยานบุคคลไปรวมระวังชี้รับรองแนวเขตที่ดินดวย  
กรณีจึงเชื่อไดวาผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนไดรูหรือควรรูถึงการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
อยางชาที่สุดเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  การท่ีผูฟองคดีทั้งยี่สิบหกคนนําคดีน้ีมาฟองตอ 
ศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๕๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๑/๒๕๕๔) 

 

 (๖) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีไดรับแจงใหทราบถึงกฎ หรือวันที่ผูฟองคดีไดรับคําชี้แจงเก่ียวกับกฎ 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 (๗) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันออกกฎ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  
 

 (๘) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ผูฟองคดีมีหนังสือใหหนวยงานดําเนินการแกไขความเดือดรอนเสียหายที่เกิดจาก
การออกกฎ หรือขอใหพิจารณาทบทวนกฎ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองโตแยงความชอบดวยกฎหมายของหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ในตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ระดับ ๘ ว ที่กําหนดคุณสมบัติของ 
ผูขอรับการประเมินจะตองเปนผูผานการอบรมจากโรงเรียนนายอําเภอ (นอ.) น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา อธิบดีกรมการปกครองไดมีการแจงเวียนหลักเกณฑดังกลาวซ่ึงมีสถานะเปนกฎ  
ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ ว ๒๐๙๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘  
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนั้น วันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรู
ถึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 
ตามหนังสือเวียนดังกลาว จึงเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แมขอเท็จจริง
จะไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือเวียนดังกลาวเม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีไดมี
หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพ่ือหารือวาผูฟองคดีซ่ึงผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัฒนาชุมชนระดับสูงจะไดรับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษเชนเดียวกับ 
ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอําเภอหรือไม ซ่ึงอธิบดีกรมการปกครองก็ไดแจงให 
ผูฟองคดีทราบหลักเกณฑและวิธีการประเมินดังกลาวอีกตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒.๒/
๘๕๘๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แมจะไมปรากฏหลักฐานวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ



 
 
๒๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดังกลาวเม่ือใด แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ถึงประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพ่ือขอใหพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การเลื่อนระดับ จึงพอจะอนุมานไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุด 
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เม่ือผูฟองคดีไดนําคดีน้ีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ)) 
 

 (๙) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันที่กฎมีผลใชบังคับ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฟองวาสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ 
การทําสัญญาจาง และตอมาไดมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการสรรหา การจาง การบรรจุแตงตั้ง การทําสัญญาจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหพนักงานทุกคนตองใชเง่ือนไขตามขอบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนเสียสิทธิ
ในการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานประจําตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอใหศาลเพิกถอนขอบังคับและประกาศดังกลาว พรอมทั้งให
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๑๐ เปนพนักงานประจํา 
น้ัน  การที่ผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนไดดําเนินการรองเรียนและโตแยงตอหนวยงานตางๆ 
ยอมแสดงวาผูฟองคดีอาจเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายแลว และผูฟองคดีทั้งสี่รอย
เจ็ดสิบเจ็ดคนรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่
ขอบังคับฉบับพิพาทมีผลใชบังคับ การท่ีผูฟองคดีทั้งสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดคนยื่นฟองคดีตอศาล 
เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๖/๒๕๕๔) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๔.๑.๒ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
 

 ๑) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ตองอุทธรณกอนฟองคดี 
 

 (๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ั งเพิกถอนคํ าส่ั งของ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง สวนแยกหนองบัว ที่ปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดี  เม่ือปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง สวนแยกหนองบัว 
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี พรอมทั้งแจงสิทธิยื่นคําฟองตอศาลปกครองให 
ผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก มีคําสั่ง
ไมรับคําคัดคานการขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขารับคําคัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีและดําเนินการ
ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจง 
ผลการพิจารณาอุทธรณของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ที่วินิจฉัยวาคําส่ังไมรับคําคัดคาน
การขอออกโฉนดที่ดินของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก ชอบแลว เม่ือวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การท่ี
ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนด 
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติที่ประชุม 
สภาเทศบาลตําบลเวียงที่ไมเห็นชอบใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ  
และมติของสภาเทศบาลตําบลเวียงที่ยืนตามมติเดิม น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวานายกเทศมนตรี
ตําบลเวียงไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณ และผูฟองคดี
ไดรับแจงผลการพิจารณาดังกลาวเม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี 



 
 
๒๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตอศาลทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๙/๒๕๕๕) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีและเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงผล 
การวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ แตไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ัง
ตั้งแตเม่ือใด เม่ือการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณเปนการแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ 
ใหถือวาไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับ
หรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น ตามนัยมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือครบเจ็ดวันนับแตวันสง คือ 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาล
เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนอดีตหัวหนาพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย 
ฟองโตแยงคําส่ังอุทธรณของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดี
และยืนยันใหผูฟองคดีชําระคาปรับทางปกครอง กรณีไมจัดสงสําเนาบัญชีและงบการเงินประจําป
ของพรรคการเมืองกรณีเลิกพรรคภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี
ไดรับแจงคําสั่งอุทธรณของนายทะเบียนพรรคการเมืองเม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงถือวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีเม่ือวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๔) 

 
 
 
 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ที่วินิจฉัยใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ลดโทษจากไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ น้ัน  เม่ือปรากฏวา
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดี
ทราบเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองเม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๖/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหมที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ นั้น  เม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจไดมีหนังสือแจง 
ผลยกอุทธรณใหผูฟองคดีทราบโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูฟองคดี 
กรณีจึงตองบังคับตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ  ดังนั้น เม่ือปรากฏในใบตอบรับมีพ่ีชายของผูฟองคดีเปนผูรับแทน เม่ือวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณและถือวา 
ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๕๔ 
และที่ ๖๘๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาในการสอบภาค ข. และภาค ค. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาภูเก็ต โดยไดรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวในลําดับที่ ๔ แตกลับไมไดรับการคัดเลือก 
ในคราวดังกลาว ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตที่แตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาภูเก็ตตามมติของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเลขาธิการ ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือ ลงวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหผูฟองคดีทราบ แมไมปรากฏวา 



 
 
๒๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตถือไดวาวันดังกลาวเปนระยะเวลาอยางเร็วที่สุดที่ผูฟองคดี
ควรจะไดรับทราบผลการวินิจฉัยรองทุกข การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ซ่ึงยังอยูภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
เลขาธิการ ก.ค.ศ. มีหนังสือแจงผลคําวินิจฉัยรองทุกขดังกลาว จึงถือไดวาเปนการฟองคดี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๕๕ ) 
   

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให 
ผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย กรณีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ  
แตกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย น้ัน  
เม่ือผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๕๔) 
 

 (๒) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนออกคําสั่งอนุญาตใหพ่ีนอง
รายหน่ึงของผูฟองคดีเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ค) โดยการตกทอด
ทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจากบิดามารดา ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีรวมถึงพ่ีนองทุกคนไมเคยยินยอมยกที่ดิน
ดังกลาวใหผูใดเขาทําประโยชนแตเพียงผูเดียว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ค) ฉบับพิพาท น้ัน   
เม่ือผูฟองคดีทราบวาปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสืออนุญาตใหพ่ีนองของตนเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดินพิพาทเม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถือวาผูฟองคดีรับทราบคําสั่ง 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๕ 
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การพิจารณาของปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนตั้งแตวันน้ันเปนตนไป แตเน่ืองจากหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาวของปฏิรูปที่ดินจังหวัด มิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังดังกลาวไว ระยะเวลาอุทธรณคําสั่ง
จึงขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดขอนแกนเพ่ือขอใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินดังกลาว 
จึงเปนการยื่นอุทธรณภายในกําหนดระยะเวลาแลว และปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนตอง
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คือ วันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๓ ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเม่ือปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนมิได
พิจารณาอุทธรณและส่ังการแจงใหผูฟองคดีทราบภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  ดังนั้น การท่ี 
ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่น
ฟองคดีน้ีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ยื่นอุทธรณตอปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกนใหพิจารณาและไมไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา
อุทธรณหรือสั่งการตามที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงไดสมัครเขาสอบคัดเลือกใหเขารับการประเมิน 
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไม ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ฟองขอใหยกเลิกผลการสอบคัดเลือกผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการปาไม
ชํานาญการพิเศษ ตามประกาศของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซ่ึงออกโดยอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช น้ัน  กรณีเปนคําขอที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนประกาศของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังกลาว ซ่ึงถือเปนคําสั่ง
ทางปกครอง เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขอคัดคานผลการสอบตอ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แตอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ไมพิจารณาตอบขอคัดคานของผูฟองคดี แตไดอางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดอุทธรณคัดคานประกาศดังกลาวตามมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  ซ่ึงอธิบดี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดียื่นอุทธรณตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ



 
 
๒๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มิไดพิจารณาและตอบอุทธรณของผูฟองคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓  การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงถือไดวาผูฟองคดี
ไดยื่นฟองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๔) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ในการสอบภาค ก วิชาสมรรถนะทางการบริหาร 
และวิชาความรูความสามารถดานการบริหารงานในหนาที่ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรวจกระดาษคําตอบวิชาที่ผูฟองคดี 
ลงรหัสประจําตัวสอบผิดพลาด และนําคะแนนมารวมกับคะแนนอีกวิชาหนึ่งและประกาศ 
เพ่ิมรายชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบผานภาค ก น้ัน  เปนกรณีฟองวาประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาค ก 
ที่ไมมีชื่อของผูฟองคดี เปนคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย การท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่  
๓ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซ่ึงตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ แตเม่ือผูฟองคดีไมไดรับหนังสือชี้แจง จึงตองถือวาผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และผูฟองคดีตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๙/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมทางหลวงมีคําส่ังใหนาย พ. ผูอํานวยการ 
แขวงการทาง (นายชางโยธา ๘) แขวงการทางขอนแกนที่ ๓ (บานไผ) ไปปฏิบัติราชการ 
ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางหนองบัวลําภู โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการแตงตั้งหรือรักษาการในตําแหนงดังกลาวไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและคืนสิทธิที่ผูฟองคดี
พึงมีตามกฎหมาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
รองทุกขตอคณะกรรมการ ก.พ.ค. แตเน่ืองจากคณะกรรมการ ก.พ.ค. ยังไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
เพราะลักษณะ ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังมิไดมีผลใชบังคับ 
การพิจารณาเรื่องรองทุกขจึงอยูในอํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ. จึงไดมีหนังสือ
สงเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไปยังกระทรวงคมนาคม แมจะไมปรากฏวา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๗ 
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ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด แตพึงคาดหมายไดวา อ.ก.พ. กระทรวงจะไดรับหนังสือดังกลาว 
เม่ือครบเจ็ดวันนับแตวันที่สงหนังสือดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  
และพึงคาดหมายไดดวยวา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคมจะตองวินิจฉัยคํารองทุกขของผูฟองคดี 
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว ตามขอ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีและผูฟองคดี 
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงตองนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันครบกําหนดดังกลาว คือ ภายในวันเสารที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ แตโดยที่วันดังกลาวเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครอง
อยางชาภายในวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมิพักตองรอคําวินิจฉัยของ อ.ก.พ. 
กระทรวงคมนาคมอีกตอไป  แมวาตอมา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคมจะไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีแลวเสร็จ และไดแจงผลการวินิจฉัยใหผูฟองคดีทราบ ก็มิไดเปนเหตุใหวันเริ่มนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตองเลื่อนไปเปนวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงดังกลาวแตอยางใด  ดังน้ัน 
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดี 
เม่ือลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของ
กรมบังคับคดีที่ยายผูฟองคดีจากเดิมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน (นิติกร ๘ บก.) สังกัด
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ไปปฏิบัติราชการในตําแหนงนิติกร ๘ ว กองบังคับคดี
ลมละลาย ๓ กรมบังคับคดี น้ัน  ตามขอ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและ 
การพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น ไดกําหนดให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ  
แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาพิจารณาได
อีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย ในกรณีที่
ขยายเวลาแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  
เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรมตอ อ.ก.พ.  
กระทรวงยุติธรรม เม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และไดสงเอกสารเพิ่มเติมเม่ือวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมจึงมีหนาที่ตองพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี



 
 
๒๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ใหแลวเสร็จอยางชาที่สุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันที่ไดรับ
เอกสารเพ่ิมเติมจากผูฟองคดี กลาวคือ การพิจารณาเรื่องรองทุกขจะตองแลวเสร็จภายในวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพ่ือขอใหศาลพิจารณาพิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งยายที่ผูฟองคดีอางวาไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวไดภายในเกาสิบวันนับแตวนัที ่
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อันเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเกาสิบ
วันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๕๕) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงรองศาสตราจารย 
ระดับ ๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฟองขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น โดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดทราบคําสั่งดังกลาวจึงไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือรองเรียนกรณี
ดังกลาว แตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรองทุกข 
จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อันถือไดวา 
ผูฟองคดีไดดําเนินการรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัยและเปนการยื่นคํารองทุกขภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนดตามนัยมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว  ดังน้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะตอง
สงคํารองทุกขของผูฟองคดีใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยดําเนินการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีและเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวันตามนัยมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาฯ ประกอบ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
เรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงนํามาใชบังคับ
โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการใชหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) 
กําหนดเปนการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ
รองทุกขตออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ แตไมได 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๖๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยื่นหนังสือรองทุกขแลว 
ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองทุกข คือ ระหวางวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของ
อธิบดีกรมชลประทานที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและคําส่ังของนายกรัฐมนตรีที่ให 
ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งของ
อธิบดีกรมชลประทานที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตอ ก.พ. เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูใน
ขณะน้ัน มิไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไว ก.พ. จึงตองพิจารณาอุทธรณคําสั่ง 
ลงโทษทางวินัยดังกลาวใหแลวเสร็จไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามมาตรา ๔๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และหาก ก.พ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาขางตน คือ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดียอมมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พน
กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ คือ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  เม่ือผูฟองคดีมิไดยื่นคําฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง 
ที่พิพาทภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมอาจใชสิทธิฟองคดีเพ่ือขอใหศาล 
เพิกถอนคําสั่งเชนวาน้ันอีกตอไป แมวาในเวลาตอมา สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ก็ไมเปนการขยายเวลาการฟอง
ขอเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕) 

 
 
 
 



 
 
๒๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของ 
ปลัดจังหวัดสิงหบุรีที่ระงับการเบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดยื่นหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เพ่ือขอใหปลัดจังหวัดสิงหบุรีพิจารณาทบทวนการระงับ
การจายเงินคาเชาบาน จึงถือไดวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐปฏิบัติหนาที่ แตเม่ือไมไดรับคําตอบจนครบกําหนดเกาสิบวันในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมายื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟองยื่นฟองเม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๗/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองโตแยงคําส่ังปฏิเสธไมรับคําขอมีใบอนุญาตขับรถยนต น้ัน  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวแลวเม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จอยางชาที่สุดไมเกินเกาสิบวันนับแต 
วันที่สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมไดรับคําอุทธรณของผูฟองคดี ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังน้ัน เม่ืออธิบดีกรมการขนสงทางบกซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมิไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ 
พนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําส่ังตอสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม ผูฟองคดีจึงชอบที่จะยื่นฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอ 
ศาลปกครองช้ันตนทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดี 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๔) 

 
 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสหกรณ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
นายทะเบียนสหกรณที่เพิกถอนการรับจดทะเบียนขอบังบังคับสหกรณเก่ียวกับการกําหนด
คุณสมบัติสมาชิกสมทบ น้ัน  แมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมิไดกําหนดระยะเวลา
สําหรับการพิจารณาอุทธรณไว แตคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติจะตองพิจารณา 
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร คือ ภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 
เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติ โดยมีเจาหนาที่รับหนังสืออุทธรณในวันเดียวกัน แตคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติมิไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คําอุทธรณของผูฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเม่ือ 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๙/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของ
นายอําเภอสีชมพูที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบาน น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอนายอําเภอสีชมพู และนายอําเภอสีชมพูไดมีหนังสือ ลงวันที่  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจงผลการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีโดยมีคําส่ังยืนตามคําส่ังเดิม  
จึงเปนกรณีที่นายอําเภอสีชมพูไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ซ่ึงมาตรา ๔๕ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดใหนายอําเภอสีชมพูตองรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดขอนแกนซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ  
และผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตองพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต 
วันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว  
ใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  
และใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา
ดังกลาว  ดังน้ัน ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนจึงตองพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยกอนครบกําหนดเวลา ผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไดอีกสามสิบวัน แตปรากฏวา
กอนครบกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมิไดมีหนังสือขอขยายเวลา



 
 
๒๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พิจารณาอุทธรณแจงไปยังผูฟองคดี กรณีน้ีผูวาราชการจังหวัดขอนแกนจึงตองพิจารณาอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แตปรากฏวาเม่ือครบระยะเวลาดังกลาว 
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมิไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงตอง 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ดังนั้น  
เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๔) 
  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่ง
เปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือพิจารณาขอ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดวา เม่ือนายอําเภอบึงนาราง
ไดรับหนังสือรองคัดคานแลว ใหดําเนินการสอบสวน แลวรายงานผลการสอบสวนพรอม
ความเห็นและหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัดพิจิตรวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นวาการเลือกผูใหญบาน
น้ันเปนไปตามที่ได มีการรองคัดคาน หรือไดมีการกระทําไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม  
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจิตรสั่งใหผูใหญบานน้ันพนจากตําแหนงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้ง  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
รองคัดคานการเลือกผูใหญบานตอนายอําเภอบึงนาราง นายอําเภอบึงนารางมีหนาที่ตอง
ดําเนินการสอบสวนแลวรายงานผลพรอมทั้งความเห็นและพยานหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัด
พิจิตรวินิจฉัยชี้ขาด โดยผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจะตองวินิจฉัยชี้ขาดภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่นายอําเภอบึงนารางมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจะตองวินิจฉัยชี้ขาด 
คํารองคัดคานของผูฟองคดีอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เม่ือปรากฏวาผูวาราชการ
จังหวัดพิจิตรไมไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคํารองคัดคานการเลือกผูใหญบานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันพนกําหนดเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดพิจิตรจะตองวินิจฉัยชี้ขาดคํารอง
คัดคานการเลือกผูใหญบาน ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวัน นับแตวันรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี โดยตองยื่นฟองภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ แตเน่ืองจากวันดังกลาว
เปนวันเสาร เปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการ จึงตองนับวันที่เร่ิมทําการใหมตอจาก
วันหยุดทําการนั้นเปนวันสุดทายของระยะเวลา คือวันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔  ทั้ ง น้ี  
ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดี 
เน่ืองจากพ้ืนที่ตามคําขออยูในเขตประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ไมสามารถดําเนินการเพื่อการอนุญาตประทานบัตรในพื้นที่ดังกลาวได น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือรองขอความเปนธรรมตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยไดมีการลงทะเบียนรับหนังสือไวเม่ือวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ เม่ือผูฟองคดีไมไดรับหนังสือ
ชี้แจงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีน้ีตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีได มีหนังสือรองขอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวคือ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีน้ีภายในวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ แตเม่ือปรากฏวาวันที่ ๗ และวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เปนวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นฟองคดีน้ีไดวันสุดทาย 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แตผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  กรณีฟองศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
เทศบาลนครสุราษฎรธานีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาล กรณีที่ผูฟองคดีในขณะ
ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือใช 
เปนสถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุให
เทศบาลไดรับความเสียหาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามคําอุทธรณฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ โดยเทศบาล 
ไดรับคําอุทธรณเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เทศบาลและผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ จะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ
ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยกอนครบกําหนดเวลา ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไดอีก ๓๐ วัน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง 
 
 



 
 
๒๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตเม่ือปรากฏวากอนครบกําหนดเวลา
พิจารณาอุทธรณผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีมิไดมีหนังสือขอขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ
แจงไปยังผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕) 
 

 (๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
ที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองพิพาท 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 (๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางเร็ว
ที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 

กรณีที่ผูฟองคดีไดไปติดตอขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่เทศบาลนครนนทบุรี แตเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูฟองคดีแลวไดปฏิเสธการขอลงทะเบียนดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอใหรับลงทะเบียน แตไดรับคําชี้แจงจากกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่น ตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ปฏิเสธการขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับ 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของผูฟองคดีเชนเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรับลงทะเบียนและใหผูฟองคดีไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ น้ัน  เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับคําชี้แจง
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขางตนเม่ือใด แตการท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ชี้แจงกรณีดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ จึงถือวาวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๓ เปนวันที่ผูฟองคดีอาจรับทราบการปฏิเสธไดเร็วที่สุด เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงถือเปนการฟองคดีภายในกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๕๔) 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๕ 
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    ๒) การฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมตองอุทธรณกอนการฟองคดี 
 

     (๑) กรณีที่ ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครอง 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงอางวาซ้ือที่ดินมาจากบุคคลอ่ืนโดยมีหลักฐาน
หนังสือสงมอบการครอบครอง ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนโฉนดที่ ดิน 
ที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา ไดออกใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดตรวจสอบขอมูลของที่ดินแปลงพิพาท ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี 
สาขาไชยา เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงไดทราบวามีการออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอ่ืน 
ทับที่ดินของผูฟองคดีไปแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันดังกลาว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดี 
ที่ลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดออกใหแกบุคคลอ่ืนทับที่ดินบางสวนที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน ทั้งที่บุคคลดังกลาว
มิไดเปนเกษตรกรและมิไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท น้ัน  เม่ือปรากฏวาบุคคล
ดังกลาวไดฟองคดีตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานีกลาวหาวาผูฟองคดีบุกรุกที่ดิน โดยผูฟองคดี 
ไดรับสําเนาคําฟองของศาลจังหวัดสุราษฎรธานีเม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงทราบวา 
มีการนําที่ดินของผูฟองคดีไปออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ใหแกโจทก กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือ
ควรรูถึงการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข อันเปนเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา 
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือ
แสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากนําที่ดินของ 
ผูฟองคดีไปออก น.ค. ๓ ดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน น.ค. ๓ เฉพาะ
ที่ดินสวนที่ผูฟองคดีมีสิทธิครอบครอง น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทราบถึงการที่อธิบดี 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออก น.ค. ๓ ฉบับพิพาท เม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปน 



 
 
๒๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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วันที่ผูมีชื่อใน น.ค. ๓ นําชางรังวัดที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขานํ้าพอง ไปทําการ
รังวัดที่ดินตาม น.ค. ๓ เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ซ่ึงผูฟองคดีไดคัดคานการรังวัดและมีหนังสือลงวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เพ่ือขอให
เพิกถอน น.ค. ๓ ฉบับพิพาท จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชา
ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๔) 

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูซ้ือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากบริษัท 
ที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไดจดทะเบียนโอนที่ดิน 
ซ่ึงเปนถนนอันเปนสาธารณูปโภคที่อยูในโครงการจัดสรรใหเปนทางสาธารณประโยชน เพ่ือให
อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลเขารูปชาง ตามที่บริษัทจัดสรรที่ดินไดนําที่ดินดังกลาวไปขอ
จดทะเบียนโอนใหเปนทางสาธารณประโยชน โดยไมไดตรวจสอบขอเท็จจริงวา บริษัทจัดสรรที่ดิน
ไมไดแจงใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทุกรายรวมถึงผูฟองคดีทราบเพื่อใหดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรเพ่ือรับโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไปจัดการและดูแลบํารุงรักษากอน 
ตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
การจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชน และหามเทศบาลตําบลเขารูปชาง
เขายุงเก่ียวกับที่ดินแปลงดังกลาว น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรูถึงการจดทะเบียน
โอนที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชนเม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลวันที่  
๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ 
รูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา ผูปกครองนิคมสรางตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
ไดออกหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในที่ดิน (น.ค. ๑) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกนาง ป. 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว 
มากอน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน น.ค. ๑ ดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีไดกลาวอาง
ในแบบคํารองทุกข/รองเรียนของศูนยอํานวยความเปนธรรมอําเภอบางระกําของผูฟองคดี 
ฉบับลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ความวา เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีไดไป
ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่นิคมสรางตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ทําใหผูฟองคดีทราบวา
ที่ดินของผูฟองคดีมีเน้ือที่หายไป กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
อยางชาที่สุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ หากผูฟองคดีประสงคจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ก็จะตองยื่นฟองภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลดวยตนเองเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกโฉนดที่ดิน
ใหแก นาง ฉ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับทางสาธารณะท่ีผูฟองคดีใชเขาออก 
สูถนนประชาอุทิศ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกสูถนนสาธารณะดังกลาวได ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวเฉพาะสวนที่ออกทับทางสาธารณะ น้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครไดออกโฉนดที่ดินที่พิพาทใหแก 
นาง ฉ. เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และผูฟองคดีรูวาเจาพนักงานที่ดินไดออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินที่พิพาทเม่ือ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเปนระยะเวลาที่ลวงเลยมาประมาณหนึ่งปเศษ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๕) 

 

(๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งทางปกครอง 

 

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ไดมีคําส่ังงดเบิกคาเชาซ้ือ
บานของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีนําเงินคาเชาบานที่ไดรับไปแลวมาคืนแกทางราชการ ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ซ่ึงผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ 
ไดวินิจฉัยอุทธรณโดยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
เห็นวาคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว น้ัน  คําวินิจฉัย
อุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ถือไดวาเปนการวินิจฉัยคําอุทธรณของผูฟองคดี ซ่ึงมี
ฐานะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
และไดรับการยกเวนโดยไมตองอุทธรณอีกตามขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่ง 
 



 
 
๒๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดังกลาวในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไดนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
จึงเปนการฟองคดีที่อยูในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

 

   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
ระยองกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเบียดบังเงินรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลอันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ 
สิ้นสุดลง แตผูวาราชการจังหวัดระยองกลับมีคําวินิจฉัยใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําวินิจฉัย 
ของผูวาราชการจังหวัดระยองและใหมีคําวินิจฉัยใหมใหเปนไปตามกฎหมาย น้ัน  โดยที่มาตรา ๙๒ 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหคําส่ังของ
ผูวาราชการจังหวัดเปนที่สุด ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองโดยไมตองดําเนินการตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีไดยื่นหนังสือถึง
ผูวาราชการจังหวัดระยองเพื่อรองเรียนและขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมนํ้าคูและไดรับแจงผลการพิจารณาตามหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ แลว 
แตผูฟองคดีเห็นวาผูวาราชการจังหวัดระยองวินิจฉัยไมถูกตอง จึงยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง
เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๕) 
 

 (๓) กรณีที่ไมตองมีการอุทธรณคําสั่งกอน แตหากผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาว ถือวาวันที่ย่ืนหนังสือโตแยงคัดคานเปนวันที่รู
เหตุแหงการฟองคดี 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคาร
โรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเล้ียงสุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลนาเริกอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพ่ือใชเปนสถานท่ีเพาะเลี้ยงสุกรตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แตไมปรากฏ



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๗๙ 
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หลักฐานวาผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนไดรูถึงการอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรในวันใด แตอยางชาไมเกินวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปน
วันที่ผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนไดมีหนังสือคัดคานการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเริก เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคน
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงเปนเพียงภรรยาที่ไมได 
จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินและออกเอกสาร  
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินมือเปลา
ซ่ึงผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบิดาของผูฟองคดีซ่ึงถึงแก 
ความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ดังกลาว และใหออก
เอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อถือครองในที่ดิน 
ที่พิพาท น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ขอใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ทั้งสามแปลงที่ออกใหแกนาง น. จึงตองถือวาผูฟองคดี
ไดรูถึงการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ในที่ดินแปลงพิพาทโดยมิชอบแลวในวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนเปนอยางชา และโดยที่คดีน้ีไมใชกรณีที่ผูฟองคดี
ตองอุทธรณกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเน่ืองจากผูฟองคดีไมใชคูกรณีในการออกเอกสาร 
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๒ แลว ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนอยางชา การท่ีผูฟองคดีนําคดี
มาฟองเม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแมจะถือเอาวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณา 
เรื่องที่ผูฟองคดีรองเรียนตามหนังสือสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๑๑/๖๖๓ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตการที่ 
นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยอมพนระยะเวลาการฟองคดีแลวเชนกัน  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๕๕) 
 



 
 
๒๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของ
สํานักงานเขตบางพลัดที่ออกใบอนุญาตใหนาย ย. ทําการดัดแปลงอาคาร ซ่ึงอยูติดกับบานของ
ผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  แมวาเหตุแหงการฟองคดีน้ีจะเกิดขึ้นตั้งแตวันที่มี 
การออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทดังกลาวก็ตาม แตก็เปนเรื่องการดําเนินการระหวาง 
เจาพนักงานทองถิ่นกับนาย ย. เจาของอาคาร ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลภายนอกยอมไมอาจรูหรือ
ควรรูถึงวันดังกลาวได แตการท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผูอํานวยการ
เขตบางพลัดขอใหระงับการออกใบอนุญาตดังกลาวและขอใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดัดแปลง
อาคารของนาย ย. จึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดในวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และผูฟองคดีสามารถที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดนับแต 
วันดังกลาว เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๕๕) 
 

 (๔) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขซึ่งออกเม่ือลวงพนระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๑.๓ กรณีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

 ๑) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่
รูถึงความมีอยูของคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการ
พิเศษ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหเพิกถอนประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ เร่ือง รับสมัคร
คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแตงตั้งหรือ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ น้ัน  ประกาศที่พิพาทดังกลาวมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองทั่วไป 
ซ่ึงไมมีกฎหมายบัญญัติใหตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ และแมขอเท็จจริงในสํานวนจะไมปรากฏชัดแจงวาผูฟองคดีไดทราบถึง 
เหตุแหงความเดือดรอนเสียหายจากประกาศฉบับดังกลาวเม่ือใด แตก็เปนกรณีที่พอจะพิจารณา
ไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีไดไมกอนวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  
ซ่ึงเปนวันที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓  
ไดมีหนังสือแจงประกาศฉบับดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของทราบ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล 
ทางไปรษณียลงทะเบียนประทับตราลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองตอศาล
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๕๕) 
 

 ๒) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันที่
ไดรับคําชี้แจงจากเจาหนาที่เก่ียวกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

      

    ๓) กรณีที่ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา
ที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองเพื่อโตแยงคําสั่งทางปกครองทั่วไป 
 

          ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

     

  ๔.๑.๔ กรณีฟองขอใหศาลสั่งหามการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน  

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

    กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิม
ตอเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช แตนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพรุ  
และผูใหญบานหมูที่ ๑ นาพรุ ไดคัดคานการรังวัด โดยอางวาผูฟองคดีทําการรังวัดรุกล้ํา 
ทางสาธารณประโยชนที่ผูฟองคดีไดอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนแลว เปนเหตุให 
เจาพนักงานที่ดินไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดีตอไปได  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหญบานงดเวน 
การยืนยันหรือเพิกถอนการคัดคานการรังวัดอันเปนการขัดขวางการรังวัดรวมโฉนดที่ดินและ
แบงแยกในนามเดิมของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวานายกองคการบริหารสวนตําบลนาพรุ 



 
 
๒๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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และผูใหญบานหมูที่ ๑ นาพรุ ไดคัดคานการรังวัดที่ดินเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเจาพนักงานที่ดิน
ไดใหผูฟองคดีและนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหญบานตกลงแนวเขต แตคูกรณีไมสามารถ
ตกลงแนวเขตกันได ผูฟองคดีจึงนําเรื่องดังกลาวไปแจงความรองทุกขที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ 
เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ วาไมไดอุทิศที่ ดินแปลงพิพาทใหแกนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลเพ่ือกอสรางถนนดังกลาวแตอยางใด  จึงถือไดวาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหญคัดคานแนวเขต หรืออยางชาที่สุด คือ วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไปแจงความรองทุกขที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ เปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๑/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเขารวมการประมูลเงินอากรรังนกอีแอน และเปน 
ผูชนะการประมูลดังกลาวฟองวา คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร 
และองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร ดําเนินโครงการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร
และทําสัญญาสัมปทานกับผูฟองคดีและเอกชนซึ่งชนะการประมูลโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ไมถูกตองตามหลักเกณฑและขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจากการดําเนินโครงการดังกลาวมีเงินลงทุนและ
ทรัพยสินตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป แตคณะกรรมการไมไดเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห
โครงการตอกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือกระทรวงการคลังพิจารณา และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ืออนุมัติหลักการ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนการดําเนินโครงการประมูล 
เงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร และสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอนระหวางผูฟองคดีกับ
คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร และองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร 
น้ัน  การที่ผูฟองคดีเขารวมประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร ๔ แหง และเปนผูชนะ 
การประมูลตามประกาศจังหวัดชุมพร เร่ือง ผลการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร 
เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวม ๒ แหง ผูฟองคดี 
จึงเปนผูทราบผลการประมูลและขอมูลของจํานวนเงินตามที่มีผูเสนอราคา และจํานวนเงิน 
ผูที่เสนอราคาสูงสุดทั้ง ๔ แหงแลววา การดําเนินการโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอน 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มีวงเงินประมูลอากรรังนกอีแอนของผูฟองคดีและเอกชนรายอ่ืนๆ รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ลานบาท 
หรือไม เม่ือผูฟองคดีไดเขาทําสัญญาโดยทราบขอมูลอยูแลวกอนทําสัญญาเม่ือวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยมิไดโตแยงคัดคานแตอยางใด กรณีจึงเห็นไดวาวันที่มีประกาศจังหวัด
ชุมพร เรื่อง ผลการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพร เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๔) 
 

  ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟองคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 

   กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากชอง ที่สอบสวนเปรียบเทียบและออกโฉนดที่ดินใหแก 
นาง พ. ผูยื่นคําขอ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับซอนกับที่ดินของผูฟองคดี นั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากชอง ไดมีคําสั่งดังกลาว 
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งขางตนไมเกิน ๗ วัน นับจากวันที่
ระบุในคําส่ัง จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นฟองคัดคานกรณีดังกลาวตอศาลจังหวัดสีคิ้ว 
เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ และศาลจังหวัดสีคิ้วมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจาก
เห็นวาคดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอศาล
อุทธรณภาค ๓ ศาลจังหวัดสีคิ้วอานคําพิพากษาศาลอุทธรณใหผูฟองคดีฟงเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ และมีคําสั่งใหผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง โดยท่ีผูฟองคดีมิไดฎีกาภายใน
เวลาที่กําหนด คดีจึงถึงที่สุดในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ อันเปนวันที่ระยะเวลาฎีกาสิ้นสุดลง 
กรณีดังกลาวระยะเวลาการฟองคดีจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๐ และสะดุดหยุดอยูตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๒  ทั้งน้ี ตามขอ ๓๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ระยะเวลาการฟองคดี
ตอศาลปกครองจึงลวงพนไปแลว ๕๐ วัน คงเหลือระยะเวลาการฟองคดีอยูอีก ๑๐ วัน ผูฟองคดี
จึงชอบที่จะนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แตผูฟองคดี 
ไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดี 



 
 
๒๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบ 
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๕๔) 

กรณีผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมือเปลา ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดที่ใหออกหนังสือสําคัญสาํหรับที่หลวงใหแก
กระทรวงการคลังทับที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีไปใชสิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสือ 
เสร็จแลวใหนําหลักฐานการใชสิทธิทางศาลมาแสดงตอเจาหนาที่ หากไมไปใชสิทธิทางศาล 
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจะพิจารณาออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ผูฟองคดี 
นําคดีน้ีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงพนกําหนดหกสิบวันนับแตไดรับหนังสือ
ฉบับดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๙๐/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมยที่ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
และออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ป. และพวกผูยื่นคําขอ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาที่ดินที่นาย ป. และพวก 
ขอออกโฉนดที่ดินพ้ืนที่บางสวนผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิครอบครองในฐานะทายาทโดยธรรม
ของผูแจงการครอบครองที่ดิน น้ัน  กรณีดังกลาวเม่ือผูฟองคดีทั้งสองไมพอใจคําสั่งเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมยที่สั่งใหออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ป. และพวก ผูฟองคดีทั้งสองจะตองฟองคดี
ตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดระยะเวลาการฟองคดีกรณีดังกลาวไวโดยเฉพาะ 
อันเปนบทยกเวนตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมยไดมีคําส่ังดังกลาวพรอมทั้งระบุวิธีการย่ืนคําฟอง 
และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งและศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด
บุรีรัมยไดมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองทราบแลว โดยผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ 
ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามลําดับ 
ผูฟองคดีทั้งสองจึงรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว และมีสิทธินําคดีมาฟอง 
ตอศาลภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อันเปนวันครบกําหนด
หกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งตามลําดับ เม่ือผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๐ 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๖๐ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของนายกเทศมนตรี
ตําบลบานกรูดที่ใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคาร น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
โดยไดสงหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏตามไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ จึงถือไดวาผูฟองคดีควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัย 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่ใหลดโทษผูฟองคดีลงจากลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการเปนใหปลดออกจากราชการ น้ัน  คดีน้ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ไดกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด 
ไวเปนการเฉพาะ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ก.พ.ค. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ โดยผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
ซ่ึงเปนวันครบเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. การท่ีผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีน้ีโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่น 
คําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๙/๒๕๕๕) 
 



 
 
๒๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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 ๔.๒ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา เดิมผูฟองคดีเปนขาราชการทหารเรือถูกผูบังคับบัญชาบังคับให
เขียนใบลาออกโดยมิไดสมัครใจ และกรมสารบรรณทหารเรือหนวยงานตนสังกัดมีคําสั่งอนุมัติ 
ใหผูฟองคดีออกจากราชการตามคําขอ ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการแตยังไมได 
รับคําตอบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหกองทัพเรือพิจารณา
รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการใหมในตําแหนงเดิมหรือตามความเหมาะสม น้ัน  คดีน้ีผูฟองคดี
อุทธรณเฉพาะประเด็นที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอกลับเขารับราชการแตไมไดรับคําตอบ 
จากหนวยงานทางปกครอง ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดมี
หนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแลว และไมไดรับ
หนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองภายในเกาสิบวัน ผูฟองคดีจึงจะมีสิทธินําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองภายหลังจากระยะเวลาดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึง 
ผูบัญชาการทหารเรือเพ่ือขอกลับเขารับราชการ เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และไดนําคดี 
มาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนระยะเวลาภายหลังจากมีหนังสือขอกลับ 
เขารับราชการเพียง ๕๕ วัน ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๖/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ผูอํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและหรือประเมินขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือเลื่อนหรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทั้งสายบริหารและสายงานคดีและวิชาการ ดําเนินการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของผูฟองคดี และมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
ระดับ ๙ ชช. โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ผูฟองคดีไดสงผลงานทางวิชาการ รวมทั้งคืนสิทธิ
และประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีจะไดรับจากการเลื่อนระดับยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ผูฟองคดี
สงผลงาน น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ พรอมกับ
สงผลงานทางวิชาการตอผูอํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอเลื่อนและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ระดับ ๙ ชช. ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งและเลื่อนตําแหนงขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
ในเรื่องวิธีการในการแตงตั้งเพ่ือเลื่อนตําแหนงขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สายบริหาร



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๘๗ 
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และสายงานคดีและวิชาการ ขอ ๒.๓.๖ (๑) กําหนดวา เม่ือคณะกรรมการไดรับผลงานทางวิชาการ
ของผูขอรับการประเมินแลว ใหพิจารณาผลงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจาก
วันที่ไดรับผลงานทางวิชาการ กรณีจึงเห็นไดวาผูฟองคดีจะตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลา ๒ เดือน นับแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
การที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟอง 
เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเดิมเปนเจาหนาที่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร สังกัดศูนยบริการ
เทคโนโลยีนิวเคลียรตามสัญญาจาง ไดรองทุกขขอใหพิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดีแบบไมมี
เง่ือนไขดวยระยะเวลา ๕ ป แตคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
ไมดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณา
เรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวา 
ผูฟองคดีขาดความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีปญหาดานการส่ือสารใหตอสัญญา 
แบบมีเง่ือนไข ๑ ป ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รองทุกขตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหพิจารณาตอสัญญาจางแบบไมมีเง่ือนไขดวย
ระยะเวลา ๕ ป แตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเห็นวากรณีดังกลาวผูฟองคดีตองรองทุกข
ตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีหนังสือสงเรื่องรองทุกขของ 
ผูฟองคดีใหแกคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติรับไปพิจารณา
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลดําเนินการตอไป เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีที่สงมาจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แตเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีซึ่งเปนระยะเวลาอันสมควรโดยเทียบเคียงจาก
ระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว ไมปรากฏวาคณะกรรมการบริหารสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติโดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดมีการวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
และแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหผูฟองคดีทราบ คือ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔  
กรณีจึงถือวามีเหตุแหงการฟองคดีน้ีและผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีในวันที่
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พนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณดังกลาว คือ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงชอบ 
ที่จะยื่นฟองคดีน้ีภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว คือ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  
เปนอยางชา ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง 
สูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ออกคําสั่งเรียก 
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการโดยใหประจําสวนราชการในตําแหนงประจําฝายอํานวยการ 
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พรอมทั้งคืนสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับจากกรณีที่ 
ผูฟองคดีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ซ่ึงตอมาไดมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาวแลว น้ัน  
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ภายหลังจากมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษผูฟองคดีดังกลาว ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบพบวา ตําแหนงเดิมของผูฟองคดีไมมีตําแหนงวาง จึงเสนอ 
ใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงประจํา 
ฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ไดรับบันทึกขอความ
ของผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๗ จึงมีกําหนดเวลาพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับบันทึก  การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปน 
การฟองคดีกอนครบกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดหนาที่ใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗  
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๙  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๑๔/๒๕๕๔) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเนื่องจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงเพ่ือสงผานตอไปยังผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามลําดับ จนระยะเวลาลวงพนมานานพอสมควรแลว 
แตผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดพัทลุงและเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ดําเนินการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
รับคําฟองไวพิจารณา น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ อุทธรณ
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คําสั่งตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผานผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณ มิไดกําหนดระยะเวลาที่เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) จึงตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ ได รับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดี ซ่ึงแมไมปรากฏขอเท็จจริงวา เลขาธิการ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีเม่ือใด แตความ 
ในขอ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน กําหนดใหผูบังคับบัญชาสงหนังสืออุทธรณตอไปยัง
ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชา
ผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาวพรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําส่ังลงโทษ 
ของผูอุทธรณ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา ๙๙ และสํานวน 
การดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๒ พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ (ถามี) 
ไปยังประธาน อ.ก.พ. จังหวัด ประธาน อ.ก.พ. กรม ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือสํานักงาน ก.พ. 
แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันได รับหนังสืออุทธรณ  จึงตองถือวาเลขาธิการ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีอยางชาที่สุด 
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ และตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองตองยื่นฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอ 
ตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครอง 
เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๓/๒๕๕๔) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนทายาทและเปนผูจัดการมรดกของนาย ส. ไดยื่นหนังสือ
ตอการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อขอรับเงินสงเคราะหตกทอดของนาย ส. แตการรถไฟ 
แหงประเทศไทยไดมีหนังสือแจงปฏิเสธไมจายเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา 
ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตกทอดดังกลาว จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังวา
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หนังสือของการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และใหการรถไฟแหงประเทศไทย
จายเงินสงเคราะหตกทอดใหกับผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขอรับเงินสงเคราะหตกทอดตอการรถไฟแหงประเทศไทย ผูฟองคดี 
จึงตองยื่นฟองคดีภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่น 
คํารองและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากการรถไฟแหงประเทศไทย หรือไดรับแตเปนคําชี้แจง 
ที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผลแลวแตกรณี กลาวคือ ตองฟองภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
เม่ือผูฟองคดีเพ่ิงยื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินและนายชางรังวัด 
ทําการรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิมตามคําขอของผูฟองคดี โดยใหรูปแผนที่ที่ไดจากการรังวัด
มีอาณาเขตดานทิศเหนือและทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชนเชนเดิมตามโฉนดที่ดิน 
ของผูฟองคดี น้ัน  ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิม 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครอง 
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพน
กําหนดเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๕๔) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนถึงอธิบดีกรมที่ ดินขอใหเพิกถอน  
น.ส. ๓ ก. ซ่ึงออกใหแกนาง ด. ทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชน แตผูฟองคดี 
ยังไมไดรับทราบผลการพิจารณาจากอธิบดีกรมที่ดินแตอยางใด น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
อธิบดีกรมที่ดินไดรับหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีดังกลาวเม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงมี
หนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาไดรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวดําเนินการแลว แตผูฟองคดี
ก็ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา ซ่ึงผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่อธิบดีกรมที่ดินไดรับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี 
คือ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ แตเน่ืองจากวันดังกลาวเปนวันเสารซ่ึงเปนวันหยุดทําการ 
ดังน้ัน ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีน้ีภายในวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันทําการใหม
ตอจากวันหยุดทําการน้ัน ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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การท่ีผูฟองคดีไดยื่นฟองคดี น้ีเ ม่ือวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟอง 
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดย่ืนคําขอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สาขาชะอวด แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตาม
คําสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดฯ ออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดี น้ัน   โดยที่การฟองคดีน้ีไมมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔  
จึงเปนการยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีมีคําขอ                     
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ขอใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดฯ รังวัดปกหลักหมายเขตที่ดิน
เพ่ือดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมีหนังสือรองเรียนตอ
สภาเทศบาลขอใหตรวจสอบพฤติกรรมของนายกเทศมนตรี เน่ืองจากมีความประพฤติเรียกรับเงิน
จากผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาล แตปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดกลับวินิจฉัยใหยุติเรื่องและ
มิไดเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี
พนจากตําแหนง น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูวาราชการจังหวัดไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีวาขอเท็จจริงไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟงไดวานายกเทศมนตรี 
มีพฤติกรรมตามที่ผูฟองคดีรองเรียนเห็นควรใหยุติเรื่องไวกอน โดยผูวาราชการจังหวัดมิไดเสนอ
ความเห็นพรอมดวยหลักฐานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหใชดุลพินิจส่ังให 
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงการที่
ผูวาราชการจังหวัดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในวันที่ไดรับหนังสือ
ดังกลาว คือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๕๔) 



 
 
๒๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลหนองสอฟองวา นายอําเภอ 
เมืองกาฬสินธุละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมของประธานสภาเทศบาล 
ตําบลหนองสอ ตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรายงานใหทราบ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหนายอําเภอเมืองกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมของประธานสภาเทศบาลตําบลหนองสอ 
และรายงานผลการสอบสวนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมีคําสั่งถอดถอน
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองสอออกจากตําแหนง น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นายอําเภอ
เมืองกาฬสินธุมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ แจงใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอทราบวา 
การพิจารณาถอดถอนประธานสภาเทศบาลออกจากตําแหนงอยูในอํานาจของสภาเทศบาล  
ซ่ึงสํานักงานเทศบาลไดลงทะเบียนรับหนังสือเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงในขณะนั้น 
ผูฟองคดีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ จึงถือวาผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือ
ชี้แจงจากนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ และรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว  
เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  
จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๖/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 

 กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางละเวนไมดําเนินการตาม
หนังสือที่วาการอําเภอกระทุมแบน ที่ สค ๐๒๑๗.๑๑/๗๙๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เร่ือง 
การตรวจสอบการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและกําหนดระยะเวลาใหผูรุกล้ําลําคลองสาธารณะ 
ทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย น้ัน  เม่ือผูฟองคดีอางวาอาศัย 
ในบริเวณริมคลองแยกวัดทากระบือและมีผูรุกล้ําคลองดังกลาวจนกระทั่งนายอําเภอกระทุมแบน 
มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางแจงผูรุกล้ํา 
ลําคลองสาธารณะทุกรายและกําหนดระยะเวลาใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางตามที่เห็นสมควร ซ่ึงเปน
หนาที่ตามกฎหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางที่ตองดําเนินการ เม่ือนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางยางไมดําเนินการตามกฎหมาย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ รองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางยาง 
ตอนายอําเภอกระทุมแบน และนายอําเภอกระทุมแบนไดรับหนังสือฉบับดังกลาวแลวในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีที่พนกําหนด



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาด สัญชาติอินเดีย ฟองวาไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายจากการที่ผูฟองคดีมีคํารองลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เร่ือง ขอความเปนธรรม
ทางกฎหมาย ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพ่ือสอบถามขอกฎหมาย รวม ๔ ขอ แต
กระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมชี้แจงคํารองดังกลาวของผูฟองคดี  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคํารองดังกลาวของผูฟองคดี น้ัน   
เม่ือผูฟองคดีมีคํารอง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ รองทุกขขอความเปนธรรมตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดยื่น
หนังสือรองขอ กลาวคือภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันดังกลาว กลาวคือ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตเน่ืองจากวันดังกลาว
ตรงกับวันอาทิตยเปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองภายในวันจันทรที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  
จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๕๔) 
 

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟองวา สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยไมแจงผลการพิจารณาในกรณีที่ 
ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขอความเปนธรรมกรณีที่บริษัท ว. ปดประกาศหามมิใหผูฟองคดีเขาสนามมวย
เวทีราชดําเนินโดยไมมีกําหนด และนายทะเบียนมิไดดําเนินการเพิกถอนทะเบียนชั่วคราว 
หรือพักใชใบอนุญาตกรณีผูไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๒ หรือผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๕ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งการตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําส่ังใหสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยและนายทะเบียนพิจารณาลงโทษบริษัท ว.  
ตามกฎหมาย ใหบริษัท ว. ปลดหนังสือปดประกาศดังกลาวโดยพลัน และใหสํานักงานคณะกรรมการ
กีฬามวยและนายทะเบียนแจงผลการดําเนินการใหผูฟองคดีทราบ น้ัน  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูฟองคดีมีหนังสือรองขอความเปนธรรมเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีจึงตองนําคดี
มาฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนเกาสิบวันนับแตวันที่ไดมีหนังสือรองขอดังกลาว  
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงลวงพนกําหนด



 
 
๒๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๕๔) 
  กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซ้ือรถยนตยี่หอฮอนดา รุน CR-V จากตัวแทนจําหนายรถยนต
แตปรากฏวารถยนตคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองในการผลิต ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียน 
ไปยังบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขอใหบริษัทดําเนินการแกไขหรือ
เปลี่ยนรถคันใหมใหแกผูฟองคดี แตบริษัทฮอนดาฯ ไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อรองเรียนขอความเปนธรรมในกรณีดังกลาว แตคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีมติไมดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดีและใหยุติเรื่องรองเรียน 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
ใหผูฟองคดีทราบวาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติไมดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ  
แทนผูฟองคดีและใหยุติเร่ืองของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๔๙ จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบกับมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟอง 
ตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงเปนการยื่นคําฟองตอศาลเม่ือพนเกาสิบวันนับแตวันที่ 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๕๕) 
 

 ๔.๓ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน 
 

  ๔.๓.๑ การฟองคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

๑) กรณีการกระทําละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดินไดใชอํานาจตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หมวด ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ออกโฉนดที่ดินใหแกนาย ส. ซ่ึงทับที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยไมไดแจงใหผูฟองคดีมาระวังแนวเขต ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหาย น้ัน  เม่ือผูฟองคดีรับวาประมาณ 
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เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ผูฟองคดีไดทราบวามีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลอ่ืน 
ทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูเหตุแหงการฟองคดีเม่ือเดือนเมษายน 
๒๕๔๕ หรืออยางชาที่สุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕  โดยไมจําเปนตองยื่นขอออกโฉนดที่ดิน
เพ่ือจะไดทราบวาการออกโฉนดที่ดินดังกลาวทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดีจํานวนเนื้อที่เทาไร 
เพราะผูฟองคดียอมจะตองทราบดีอยูแลววาแนวเขตที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของตนเองอยูตรงไหน  
การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลอ่ืนใหเขาทําประโยชนในที่ดินแปลงที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน 
และออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลดังกลาว 
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเน่ืองจากไมมีที่ดินสําหรับประกอบอาชีพ ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ เปลี่ยนแปลง
แกไขชื่อผูไดรับอนุญาตในหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) 
จากบุคคลดังกลาวเปนชื่อผูฟองคดี และมีคําส่ังหามบุคคลดังกลาวพรอมทั้งบริวารเขามา 
ยุงเก่ียวในที่ดินพิพาท น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการคัดเลือกและออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ใหแกบุคคลดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาว 
เปนวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.)  ใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกโดย
อาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ซ่ึงมีชื่อบิดาของผูฟองคดีเปนผูแจงการครอบครอง 
ขอใหกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีไดไปดําเนินการรองเรียนตอหนวยงานทางปกครองหลายหนวยงานเพื่อใหดําเนินการ
ในกรณีดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีไดทราบเหตุแหงการกระทําละเมิดของเจาพนักงานที่ดิน
นับแตผูฟองคดีไปรองเรียนตอหนวยงานทางปกครองคร้ังแรก แตขอเท็จจริงไมปรากฏโดยชัดแจง
วาไปรองเรียนคร้ังแรกเม่ือใด  ดังนั้น จึงตองถือวาวันที่ผูฟองคดีไดไปรองเรียนตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสระแกวและไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่  
๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เปนวันที่ผูฟองคดีรองเรียนตอหนวยงานทางปกครองเปนครั้งแรก  
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และถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีจะตอง 
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๒๔/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหนังสือสํานักงาน
เทศบาลนครขอนแกนที่คัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี โดยอางวาที่ดินที่นํามาขอออกโฉนด
เปนทางสาธารณประโยชน น้ัน  เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงกรณีเทศบาลนครขอนแกนไดมีหนังสือสํานักงานเทศบาล
นครขอนแกน คัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีในคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว เม่ือวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟองคดี เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปน 
การยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือ
สํานักงานเทศบาลนครขอนแกนที่คัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี โดยอางวาที่ดิน 
ดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชน น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบผลการพิจารณา
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังของนายกเทศมนตรี
นครขอนแกนที่ใหระงับการกอสรางและร้ือถอนอาคารโดยอางวาผูฟองคดีบุกรุกที่สาธารณะ  
เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงกรณีเทศบาลนครขอนแกนไดมีหนังสือ
คัดคานการออกโฉนดที่ ดินของผูฟองคดีในคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว กรณีจึงถือไดวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล
เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๕/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา สํานักงานธนารักษจังหวัดทําการนํารังวัดที่ดินเพ่ือขอออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมธนารักษและกระทรวงการคลังงดเวนกระทําการหรือยกเลิกคําขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี ตัวแทนของกรมธนารักษและ
กระทรวงการคลัง เจาของที่ดินขางเคียง พรอมกับชางรังวัด ไดออกไปทําการรังวัดเพ่ือทําแผนที่พิพาท
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และเลื่อนหลักเขตเม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ และผลปรากฏวาตัวแทนของกรมธนารักษและ
กระทรวงการคลังไดนําทําการรังวัดชี้แนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดิน
ของผูฟองคดี วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการกระทําละเมิดของกรมธนารักษ 
และกระทรวงการคลัง เม่ือผูฟองคดีนําคดี น้ีมายื่นฟองคดีตอศาลปกครองเม่ือวันที่  ๑๘  
มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๐/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําที่ดินซ่ึงผูฟองคดี
ครอบครองและทําประโยชนไปขึ้นทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เปนเหตุใหเจาหนาที่ของสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําปายที่มีขอความวาที่ดินสงวน
กรมทางหลวงไปปกในที่ดินดังกลาว  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานบํารุงทาง
นครราชสีมาที่ ๓ ถอนปายออกจากที่ดินของผูฟองคดี และเพิกถอนทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขต
ทางหลวงดังกลาว น้ัน  การที่สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ นําที่ดินพิพาทขึ้นทะเบียน
แสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และกระทรวงคมนาคมไดมีประกาศ เร่ือง สงวนที่ดินเพ่ือประโยชน 
แกงานทางฯ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซ่ึงประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๓๖  และตอมา สํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ ไดติดตั้งปายบริเวณ
ที่ดินสงวนของกรมทางหลวงในที่พิพาท จึงเปนการรบกวนการใชสอยและสอดเขาเก่ียวของกับ
ที่ดินซ่ึงผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชน ผูฟองคดียอมมีสิทธิติดตามเรียกรองที่ดินคืน
และขัดขวางมิใหสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ สอดเขาเก่ียวของไดตลอดเวลาที่ที่ดินน้ัน
เปนของผูฟองคดี ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือปรากฏวา 
การกระทําอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ียังคงมีตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ี
มาฟองตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๓๐/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา นายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ ไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี  
โดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองนํ้าสาธารณประโยชน ทําใหเจาพนักงานที่ดินไมสามารถออกโฉนดที่ดิน 
ใหแกผูฟองคดีได ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน และรวมกันชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ชางรังวัดไดทําการรังวัดที่ดินตามที่ผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแลว  ตอมา ผูฟองคดีไดมาพบพนักงานเจาหนาที่โดยอางวา 
ไดลงชื่อในบันทึกถอยคําในการนํารังวัดที่ดินในครั้งกอนซ่ึงระบุถึงแนวเขตที่ดินดานทิศใตวา 



 
 
๒๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มีสภาพเปนรองนํ้าสาธารณประโยชนซ่ึงใชประโยชนรวมกันดวยความเขาใจผิด รองนํ้าดังกลาว
เปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดี และขอใหชางรังวัดทําการรังวัดตรวจสอบที่ดินใหมอีกคร้ัง ซ่ึงชางรังวัด
ไดทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินเฉพาะดานทิศใตอีกคร้ังในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ผูแทนนายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดมาระวังชี้แนวเขตที่ดิน
แตไมลงชื่อรับรองแนวเขต กรณีจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่นายอําเภอโนนแดง
และนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ยืนยันหรือรับรองอาณาเขตที่ดินซ่ึงเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินทําใหผูฟองคดีไมสามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินได อันเปนเหตุ
แหงการฟองคดีน้ีในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองในวันที่  
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๗๓๙/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดได 
จดทะเบียนโอนขายที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีใหแกบุคคลอ่ืนโดยผูฟองคดี
มิไดรูเห็นหรือยินยอม ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนในที่ดินแปลงดังกลาว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายพรอม
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีไดรับแจง
จากสามีวาที่ดินและบานตามโฉนดที่ดินดังกลาวถูกยึดทรัพยและไดขนยายทรัพยสินทั้งหมด
ออกจากบานแลว เม่ือผูฟองคดีไปตรวจสอบพบวามีบุคคลอ่ืนอาศัยอยูในบานแลว กรณีจึงถือไดวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีในป พ.ศ. ๒๕๓๒ แมในขณะนั้นศาลปกครองจะยัง
มิไดเปดทําการ ผูฟองคดีก็สามารถนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรมได แตเม่ือผูฟองคดีมิได
ดําเนินการแตไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดี
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กระทรวงมหาดไทย
และกรมที่ดินไดจัดทําโครงการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไร (คจก.) ในพ้ืนที่อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา ทับที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสองครอบครองและทําประโยชน โดยไมไดมีการบอกกลาว
และไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดีทั้งสอง ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ ดินรวมกันชดใชเงินคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง น้ัน   
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํา
โครงการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไร (คจก.) ในพ้ืนที่อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
ทับที่ดินของผูฟองคดีทั้งสอง ตอมา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีทั้งสองไดรองทุกข 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๒๙๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ขอความเปนธรรมตอนายกรัฐมนตรี  และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดสงเรื่องให
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณา
ใหความชวยเหลือโดยจัดหาท่ีดินทํากินแหลงใหมใหหรือจายเงินชดเชยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
ตอมา สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไดมีหนังสือแจงผลการดําเนินการแกไขปญหา
ความเดือดรอนเรื่องที่ดินทํากินใหผูฟองคดีทั้งสองทราบวาไดตรวจสอบพ้ืนที่และเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแลวพบวาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
มีผูถือครองและทําประโยชนในที่ดินเต็มพ้ืนที่ไมปรากฏวามีที่ดินแปลงวางในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ที่จะนํามาจัดใหแกผูฟองคดีทั้งสองได กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูถึงการกระทํา 
อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีอยางชาที่สุดเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๔ อันเปนวันที่ผูฟองคดี
ทั้งสองมีหนังสือรองทุกขตอนายกรัฐมนตรี เม่ือผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมายื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๘๐/๒๕๕๕ และ 
ที่ ๑๐๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห และในวันรับโอนมารดาของผูฟองคดีและญาติไดตกลงซื้อที่ดินที่เหลืออยู ๙ ตารางวา 
ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดาของผูฟองคดีน้ัน
ไดใหนาย ช . ซ่ึงเปนนองชายเปนผู รับโอนแทน  ตอมา ไดทําการรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม  
ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไดแกไขรูปแผนที่ 
ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวนเนื้อที่ดินใหเพ่ิมจากเดิมอีก 
๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซ่ึงรับโอนที่ดินตอมาไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหกรมที่ดิน สํานักงานเขตบางกะป และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ขอใหกรมที่ดินแกไขรูปแผนที่ ระยะความกวางและจํานวนเน้ือที่ของท่ีดิน
ใหถูกตอง จึงถือวาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
เปนอยางชา เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปน 
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕) 

   กรณีที่ฟองรวมสามขอหา กลาวคือ ขอหาท่ีหน่ึงฟองวา กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนา
อุทยานแหงชาติเขาหลวง ใชอํานาจออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติเขาหลวง และ



 
 
๓๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กอสรางที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และโรงจอดรถ ทับที่ดินของผูฟองคดีบางสวน ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรื้อถอนสิ่งปลูกสราง อาคารสํานักงาน 
บานพัก โรงจอดรถ ที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ขอหาท่ีสองฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออก
โฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ แตหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงไมใหทําการรังวัดโดยอางวา
เปนการขออนุญาตเขามารังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง  
และในขณะดําเนินการรังวัดที่ดินไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาหลวงเขามาหามทําการรังวัด
พรอมทั้งจะจับกุมผูฟองคดีกับชางรังวัดดําเนินคดีทําใหตองยุติการรังวัด ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งหามมิใหหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงขัดขวางการรังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนดที่ดิน
ตามคําขอของผูฟองคดี และขอหาที่สามฟองวา ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูใหญบานหมูที่ ๔ ในฐานะ
ประธานคณะทํางานระดับหมูบาน ขอใหสํารวจการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี แตประธาน
คณะทํางานระดับหมูบานมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงวาหัวหนาอุทยานแหงชาติ
เขาหลวงไมใหดําเนินการสํารวจการครอบครองที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งหามมิใหหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวงขัดขวางการสํารวจการครอบครองที่ดินของ 
ผูฟองคดีในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาหลวง น้ัน  ในสวนขอหาที่หน่ึงน้ัน กรณีถือไดวาเปนการ 
ฟองคดีเพ่ือติดตามเอาที่ดินคืนจากผูถูกฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงไมมีกําหนดอายุความ ตามมาตรา ๑๓๓๖ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับที่ทําการอุทยานแหงชาติ บานพัก และ 
โรงจอดรถ ยังคงรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีตลอดมาจนถึงปจจุบัน กรณีจึงถือไดวาเปนการกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดีตอเน่ืองตลอดมาจนถึงตราบเทาที่ยังไมไดร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวออกไป  
เม่ือเหตุแหงการฟองคดีน้ียังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับขอหาที่สองน้ัน กรณีถือไดวาวันทําการรังวัด 
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และขอหาที่สามน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่แจงวาหัวหนา
อุทยานแหงชาติเขาหลวงไมใหดําเนินการสํารวจการครอบครองที่ดินของผูฟองคดีเม่ือใด  
แตผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงนายอําเภอลานสกาในฐานะประธาน
คณะทํางานระดับอําเภอขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในขอหาท่ีสามอยางชาในวันดังกลาว 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดีภายใน 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จายคืนเงินสมาชิก
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการใหแกผูฟองคดีโดยคิดมูลคาตอหนวย ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๕๑ ทั้งที่ผูฟองคดีพนสมาชิกภาพเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายโดยไดรับเงินคืนลดลง ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาหนังสือแจงยอดเงินสมาชิกพนสภาพกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดแสดงถึงจํานวนหนวยของการจายเงินคืนและจํานวนมูลคาตอหนวย รวมถึง
ยอดเงินในกองทุนของผูฟองคดีวาส้ินสุด ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงถือไดวาผูฟองคดีรู
หรือควรรูถึงการที่กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดคิดมูลคาตอหนวย ณ วันที่  
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และจํานวนยอดเงินที่ผูฟองคดีไดรับลดลงในวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือ 
แจงยอดเงินดังกลาวแลว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงยอดเงินดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันดังกลาว 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๘/๒๕๕๔) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการราชทัณฑ 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในความผิดฐานจําหนายเมทแอมเฟตามีนฟองวา คณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีโดยไมพิจารณาลดโทษให ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูฟองคดี
ไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน  โดยที่
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษดําเนินการตรวจสอบผูซ่ึงจะไดรับพระราชทาน
อภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลแหงทองที่ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใชบังคับ  ดังน้ัน เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวผูฟองคดีชอบที่จะดําเนินการฟองรอง 
ผูมีอํานาจในการพิจารณาสั่งการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐  



 
 
๓๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

โดยผูฟองคดีอาจใชสิทธิไดอยางชาที่สุดภายในหนึ่งปเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ  อีกทั้ง เม่ือผูฟองคดีรับวาผูฟองคดีรับทราบพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงควรที่จะไดรูวาผูฟองคดี
ไมอยูในขายไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวภายในสิ้นเดือนธันวาคม 
๒๕๕๐ เปนอยางชา และชอบที่จะฟองคดีตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันดังกลาวเชนกัน 
การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๒/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีฟองวา นายทะเบียนพาณิชยจังหวัดปทุมธานีกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
ดวยการอนุญาตใหจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนลูกหน้ีของผูฟองคดี ทั้งที่ทราบวา
หางหุนสวนจํากัดดังกลาวมีหน้ีตามคําพิพากษาท่ีตองชําระใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาป พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดไปขอเอกสารงบการเงินของหางหุนสวนจํากัดดังกลาว
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ ขอใหนายทะเบียนพาณิชยจังหวัดปทุมธานี รับผิดชดใชคาเสียหายและชี้แจงกรณีที่ 
ไดจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนจํากัดดังกลาว ถือไดวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงการที่นายทะเบียนพาณิชย
จังหวัดปทุมธานี ไดจดทะเบียนเลิกหางฯ ใหกับหางหุนสวนจํากัดดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
และนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเกินระยะเวลา 
หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เขาศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากกระบวนการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีมาตรฐานสูงเกินไป เปนเหตุใหผูฟองคดีตองพนสภาพ 
การเปนนักศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี และใหดําเนินการแกไขหลักสูตรทั้งหมด น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ปรากฏวา ผูฟองคดีไดเขาเปนนักศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ และพนสภาพการเปนนักศึกษา 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังน้ัน ผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีตั้งแตเม่ือเขาเปน
นักศึกษา หรืออยางชาที่สุดภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๑ ซ่ึงเปนวันสิ้นสุดปการศึกษา ๒๕๔๐  
ซ่ึงแมในขณะนั้นศาลปกครองจะยังไมเปดทําการ แตหากผูฟองคดีเห็นวา การกระทําของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในกรณีดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแลว ผูฟองคดี 
ก็สามารถที่จะยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ รูถึงการกระทําละเมิด 
และรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย หรือใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
รูถึงเหตุแหงการรองทุกขตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผูฟองคดีไดนําคดีที่พิพาทน้ีมาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๔ จึงเปนการนําคดีที่พนกําหนดระยะเวลาฟองรองกอนศาลปกครองเปดทําการมาฟอง 
ตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการสาธารณสุข 
 

กรณีฟองวา แพทยของโรงพยาบาลชลประทานซึ่งเปนหนวยบริการประจํา
ที่ผูฟองคดีไดลงทะเบียนไวตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ไมสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่ผูฟองคดีรองขอ แตไดสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินีแทน เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหโรงพยาบาลชลประทานมีคําส่ังสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี 
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดนําตัวบุตรชายไป
ตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลชลประทาน ซ่ึงเปนโรงพยาบาลที่บุตรชายมีสิทธิตามบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนา  ตอมา ปรากฏวาบุตรชายของผูฟองคดีลืมตาซายไมขึ้น ผูฟองคดีจึงนําตัวไปรักษา 
ที่โรงพยาบาลศิริราช และแพทยไดตรวจพบตอกระจกในตา ซ่ึงตองรักษาโดยการผาตัดและ 
ไดนัดผาตัดในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แพทยของโรงพยาบาลศิริราชไดมีบันทึกขอความ  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหโรงพยาบาลชลประทานมีหนังสือนําสงตัวบุตรชายของผูฟองคดี
เพ่ือรักษาตอที่โรงพยาบาลศิริราช โดยผูฟองคดีไดนําบันทึกขอความดังกลาวมาพบแพทยของ
โรงพยาบาลชลประทานเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  แตแพทยของโรงพยาบาลชลประทาน
ใชดุลพินิจใหสงตัวบุตรชายของผูฟองคดีไปรักษาตอที่สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี  ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายใน
หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๔) 



 
 
๓๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนฟองวา อธิบดีกรมทางหลวงดําเนินการ
กอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๑๓ (บานเหลา – ทายม) ผานที่ดินทํากินของผูฟองคดี
ทั้งสามสิบหกคน โดยไมจายเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคน ขอให 
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอธิบดีกรมทางหลวงดําเนินการและมีคําสั่งเก่ียวกับการจายเงิน 
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคน น้ัน  เม่ือผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนกลาวอางวา
อธิบดีกรมทางหลวงไดดําเนินการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๑๓ ดังกลาวตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยไมไดจายเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยใหแกเจาของที่ดิน จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนใชสิทธิในฐานะที่เปนเจาของที่ดินติดตามเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตน
ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคน
สามารถฟองตอศาลขอใหอธิบดีกรมทางหลวงคืนทรัพยสินของตนหรือใชราคาที่ดินไดตลอดเวลา 
ที่อธิบดีกรมทางหลวงยังไมไดคืนทรัพยหรือชดใชราคาทรัพยใหแกผูฟองคดี โดยการฟองคดีดังกลาว
ไมมีกําหนดระยะเวลาการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนยื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงยังไมพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา กรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกลําหวยพะเนียง 
รุกล้ําและนําดินที่ขุดลอกมาถมในที่ดินของผูฟองคดี ทําใหทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับความ
เสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมชลประทานชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
น้ัน  แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาเจาหนาที่ของกรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกลําพะเนียง 
รุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๙ แตที่ดินพิพาทของ 
ผูฟองคดียังคงถูกรุกล้ําและยังไมไดคืน กรณีจึงถือวากรมชลประทานกระทําละเมิดผูฟองคดี
ตอเน่ืองตลอดมาจนถึงปจจุบัน ผูฟองคดีในฐานะเจาของที่ดินยอมมีสิทธิฟองเรียกเอาที่ดิน
พิพาทคืนหรือใหกรมชลประทานชดใชคาสินไหมทดแทนแทนการคืนที่ดินพิพาท เม่ือกรมชลประทาน
ยังไมไดคืนทรัพยซ่ึงเปนที่ดินพิพาทแกผูฟองคดี ผูฟองคดียอมมีสิทธิติดตามเรียกรองเอาทรัพย
ของตนเองคืนจากผูละเมิดไดตลอดเวลา  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง
เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๕๕) 

 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๒) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกกฎ 
  

     กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

   

  กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซ่ึงบัญญัติวา ใหผูซ่ึงเปนพนักงานของสํานักงานอยูในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบน้ี และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยู 
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ซ่ึงมีผล
เปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดี
เสียสิทธิการตอเวลางานเม่ือเกษียณอายุในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ รวมทั้งหมดโอกาสที่
จะไดรับรายไดในตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมกันชดใชคาเสียหายจากการสูญเสียรายไดจากเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน และเงินชวยคาครองชีพที่ควรไดรับหากไดรับการตออายุราชการในตําแหนง
พนักงานประจําพิเศษ พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลัง
ระเบียบที่พิพาทประกาศใชบังคับ ผูฟองคดีเลือกที่จะยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ผูกระทําละเมิดอยูในสังกัดพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน 
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตโดยที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดอยูในสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูฟองคดีจึงตองยื่นคําขอตอ
กระทรวงการคลังภายในหนึ่งป นับแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันที่ระเบียบดังกลาว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ถึงเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชดใชคาเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดี จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยไมถูกตองและลวงพน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว แมตอมาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตอบปฏิเสธการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ก็มิอาจทําให 
ผูฟองคดีเกิดสิทธิที่จะนําการตอบปฏิเสธของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาฟองตอ 
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ไดอีกแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 
 
 
 



 
 
๓๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    ๓) กรณีการกระทําละเมิดจากการออกคําสั่ง 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ
และมีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดีเทาที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนตาม 
หนังสือรับรองการทําประโยชนที่ผูฟองคดียื่นเปนหลักฐานประกอบคําขอออกโฉนดที่ดิน  
โดยใหกันสวนที่นํารังวัดรุกล้ําที่ ดินแปลงขางเคียงออกโดยมิชอบ เปนเหตุใหเน้ือที่ดินของ 
ผูฟองคดีขาดหายไปบางสวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีนําชี้แนวเขต น้ัน  โดยที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหฝายที่ไมพอใจคําวินิจฉัยสั่งการของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในการสอบสวนเปรียบเทียบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน สามารถยื่นฟองคดีตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผูฟองคดีจึงไมจําตองอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขากอนฟองคดี  ดังนั้น  
เม่ือปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจงคําส่ังพิพาท
ใหผูฟองคดีทราบ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟอง
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๕๔) 
  

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ซ่ึงมีผลสืบเน่ืองมาจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 
ทําใหผูฟองคดีไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียงหนึ่งขั้น ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
กรมท่ีดินชดใชคาเสียหายและดอกเบี้ยแกผูฟองคดี น้ัน  แมไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี 
ไดรับทราบคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิพาทเม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขลงวันที่  
๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ตออธิบดีกรมที่ดินเพ่ือขอความเปนธรรมกรณีดังกลาว อธิบดีกรมที่ดินจึงตอง
สงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสารที่เก่ียวของรวมทั้งคําชี้แจงของตนไปยังผูมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องรองทุกขภายในเจ็ดวันทําการ  หลังจากน้ัน ผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขมีเวลา 
ในการพิจารณาอีกไมเกินเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว กลาวคือ อยางชาภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

๒๕๕๐  ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสาม และขอ ๑๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เม่ือปรากฏวาผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขมิไดพิจารณาเรื่องรองทุกขของ 
ผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในวันดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตั้งแตวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขจะตองพิจารณา
เรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐  
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ไดมีคําสั่งงดเบิกคาเชาซ้ือ
บานของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีนําเงินคาเชาบานที่ไดรับไปแลวมาคืนแกทางราชการ ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ซ่ึงผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ 
ไดวินิจฉัยอุทธรณโดยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ คืนเงินคาเชาบานที่เรียกเก็บไปจากผูฟองคดี น้ัน  เม่ือผูฟองคดี 
ไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ โดยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติ 
เบิกเงินคาเชาบานของผูฟองคดี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไดนําคดีมาฟองตอศาล 
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีที่อยูในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของอธิบดี
กรมชลประทานท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและใหกรมชลประทานชดใชเงินบํานาญ
และเงินบําเหน็จดํารงชีพพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือการฟองเรียกบําเหน็จบํานาญ
พรอมดอกเบี้ยดังกลาวสืบเน่ืองจากเหตุที่ผูฟองคดีอางวาอธิบดีกรมชลประทานมีคําสั่งไลผูฟองคดี



 
 
๓๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาว แต ก.พ. 
มิไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามมาตรา ๔๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณี
จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใช 
คาสินไหมทดแทน เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองในขอหานี้ตอศาล 
เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่รูหรือ 
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด ฟองเพ่ิมเติมวา 
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครมีคําส่ังใหเพิกถอนการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม 
ผูเปนหุนสวน หุนสวนผูจัดการ โดยไมชอบดวยกฎหมาย  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว โดยนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
ไดรับอุทธรณเม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตมิไดพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดรับอุทธรณ ตามขอ ๘๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แกไข
เพ่ิมเติม (คร้ังที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น เหตุแหงการฟองคดีละเมิดอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง
จึงเกิดขึ้นเม่ือพนกําหนดสามสิบวันดังกลาว คือ ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดี 
ยื่นคําฟองในคดีเดิมขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายท่ีทําใหผูฟองคดีเสียหายอันเปนเหตุแหงการฟองคดีละเมิดอันเกิดจากคําส่ัง 
ทางปกครองอยางชาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงตองยื่นฟองเพ่ิมเติมภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี คือ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการ 
ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๔) 

 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๐๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของกรมการปกครองจําหนายชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียสิทธิในการรักษาพยาบาลตาม
โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมการปกครองชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวา เจาหนาที่ของกรมการปกครองไดจําหนายชื่อของ 
ผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถ 
ใชสิทธิตามโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคในโรงพยาบาลของรัฐได กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาที่สดุตั้งแตวันที่ผูฟองคดีรูวาตนถูกปฏิเสธหรือระงับการใชสิทธิ
ในการรักษาพยาบาลตามโครงการดังกลาวจากโรงพยาบาลของรัฐในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑  
การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดี
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการพัสดุ 
 

กรณีฟองวา เทศบาลเมืองปากชองไดออกประกาศประมูลซ้ือรถยนตบรรทุก
เอนกประสงคและรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย โดยมีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อันเปนการกีดกันไมใหผูฟองคดีเขารวมการประมูล ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาล
เมืองปากชองชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลเมืองปากชอง
ไดออกประกาศประมูลซ้ือรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงคและรถบรรทุกขยะมูลฝอย เม่ือวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ซ่ึงผูฟองคดีสามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดทราบ
ประกาศดังกลาว เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในวันใด แตผูฟองคดี
ไดมีหนังสือรองเรียนในกรณีดังกลาวตอเทศบาลเมืองปากชอง เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
กรณีจึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชา คือ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒  
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

       กรณีฟองวา ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถไดมีคําส่ังอนุญาตใหนาย บ. 
พ่ีชายของผูฟองคดีโอนกิจการโรงเรียนสองแหงใหแกบุคคลอ่ืน เปนเหตุใหผูฟองคดีในฐานะ
ทายาทคนหนึ่งของเจามรดกไดรับความเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ชดใชคาเสียหาย



 
 
๓๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสิทธิของผูฟองคดีที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงเรียนทั้งสองแหงเกิดมีขึ้นภายหลังจากที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถมีคําพิพากษาตามยอมใหผูฟองคดี 
นาย ม. นาย ภ. และนางสาว จ. เปนผูรับใบอนุญาตของโรงเรียนทั้งสองแหงไปดําเนินกิจการ
ภายหลังจากที่ไดยื่นขอใบอนุญาตแลว แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดี นาย ม. นาย ภ. และนางสาว จ. 
ไดดําเนินการตามคําพิพากษาตามยอมแตประการใด แตเม่ือผูฟองคดีรวมกับนาย ม. นาย ภ. 
และนางสาว จ. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ขอใหผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ
โอนกิจการโรงเรียนทั้งสองแหงตามคําพิพากษาตามยอม จึงตองถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีขอหาน้ีอยางชาที่สุดในวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๔) 
  

  ๔) กรณีการกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ลาชาเกินสมควร 

   

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

กรณีฟองวา สถาบันพระปกเกลาและเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
ละเลยตอหนาที่ในการคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูฟองคดีในระหวางที่ผูฟองคดี
ถูกปลดออกจากการเปนพนักงานของสถาบันพระปกเกลา จนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับการแตงตั้ง 
ใหกลับเขาเปนพนักงานของสถาบันพระปกเกลา ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงมีคําขอ 
ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสถาบันพระปกเกลาและเลขาธิการสถาบันพระปกเกลาชดใชคืน
เงินเดือนและสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาศาลปกครองสูงสุด 
ไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนใหเพิกถอนคําส่ังของสถาบัน
พระปกเกลาที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากการเปนพนักงานของสถาบันพระปกเกลา โดย 
ศาลปกครองชั้นตนไดอานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงตอมาสถาบันพระปกเกลาไดมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขาเปนพนักงาน แตไมไดคืนเงินเดือน
และสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูฟองคดีในระหวางที่ผูฟองคดีถูกปลดออกจากการเปนพนักงาน
จนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาเปนพนักงานแตอยางใด กรณีจึงตองถือวาวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงผูฟองคดีไดทราบคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและไดทราบถึงสิทธิที่จะ
ไดรับเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ ในระหวางถูกปลดออกจากการเปนพนักงานของ
สถาบันพระปกเกลาเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่ 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๕๔) 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเดิมรับราชการตํารวจ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือมีคําสั่งใหสถานีตํารวจภูธรเวียงแกน ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนที่ผูฟองคดีพึงไดรับ 
ระหวางถูกส่ังใหพักราชการและระหวางอุทธรณคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖  
แจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูฟองคดีวา รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหยกอุทธรณตามมติของ ก.ตร. ทั้งยังมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๖ เปนอยางชา ดังน้ัน ผูฟองคดี 
จึงยอมจะทราบถึงการที่สถานีตํารวจภูธรเวียงแกน ไมดําเนินการเบิกจายเงินเดือนและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกันใหแกผูฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อันเปนวันที่ผูฟองคดี 
ถูกพักราชการจนถึงวันที่ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหแกผูฟองคดีภายในเวลา
หลังจากน้ันไมนานนัก และไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม ผูฟองคดียอมจะทราบถึงเหตุดังกลาว
ภายในเวลาไมเกินสิ้นป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนอยางชา ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองคดีน้ี 
ตอเรือนจํากลางพิษณุโลกเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือใหเรือนจําสงคําฟองตอศาลปกครอง
และเรือนจําไดสงคําฟองทางไปรษณียไมลงทะเบียน โดยคําฟองมาถึงศาลปกครองพิษณุโลก 
เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดหน่ึงป นับแตวันที่รูหรือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไมบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูสอบแขงขันไดในกลุมสายงานปองกันและปราบปราม (ปป. ๑) ตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดและสํารอง ในการรับสมัคร
และสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ 
ชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมกับผูสอบแขงขันไดรายอ่ืนๆ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายพรอมทั้งดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
แตงตั้งยศและบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันรายอ่ืนเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
แตไมบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงถือวานับแตวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๑ เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี เม่ือผูฟองคดี 



 
 
๓๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ไดยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๓๔๘/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

 

กรณีฟองวา นายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ไมพิจารณาจายเงินบําเหน็จใหแกผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดี 
ยื่นแบบคําขอรับเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมไดรับบําเหน็จลูกจางประจําตามสิทธิที่ผูฟองคดีพึงมีพึงได
ตามกฎหมาย  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ เทศบาลตําบล
ถนนใหญ และอําเภอเมืองลพบุรี จายเงินบําเหน็จลูกจางประจําใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาจายเงินบําเหน็จไวโดยเฉพาะ จึงตองพิจารณาระยะเวลา 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะในสวนที่กําหนดเวลาใหเจาหนาที่
ตองปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ มีหนังสือรองขอตอหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับมาตรา ๕๑ เม่ือผูฟองคดีไดยื่น
แบบคําขอรับเงินบําเหน็จลูกจางประจําตอนายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ ซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจ
พิจารณาส่ังจายเงินบําเหน็จลูกจางประจํา เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีตําบล 
ถนนใหญ จึงมีหนาที่ตองพิจารณาและดําเนินการจายเงินบําเหน็จแกผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓  เม่ือผูฟองคดีอางวานายกเทศมนตรีฯ ละเลยไมไดจายเงินบําเหน็จตามสิทธิ
ที่ผูฟองคดีพึงมีพึงไดอันเปนการละเมิดตอผูฟองคดี กรณีจึงถือวาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนวันที่
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามนัยมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๗/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไมรับ 
คําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและไมดําเนินการรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวน 
ที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดีไมอาจ



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๓ 
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กอสรางร้ัวลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถนําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือ
จําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําส่ังหรือดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดินและรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยก
โฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนดและใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอรังวัดแบงขาย ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพ่ือขอรังวัดที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
ใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย เม่ือประมวลกฎหมายที่ดินมิไดกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการรังวัดดังกลาวไว แตในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการประชาชน กรมที่ดินซ่ึงเปน
หนวยงานทางปกครองและพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติหนาที่ตามคําขอรังวัดของผูฟองคดี
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงกรณีน้ี คือ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดียื่น
คําขอ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ เม่ือพนักงานเจาหนาที่ของกรมที่ดินมิได
ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง 
เหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยวันสุดทายที่
จะตองยื่นฟอง คือ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซ่ึงขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการหากผูฟองคดี
ประสงคจะฟองคดีเพ่ือบังคับใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีก็ชอบ
ที่จะนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้น แต 
ผูฟองคดีก็มิไดนําคดีไปฟองตอศาลภายในระยะเวลาดังกลาวจนพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
เม่ือศาลปกครองเปดทําการวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีนําคดีที่พนระยะเวลาการฟองคดี
แลวมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับคําขอ
รังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ น้ัน เม่ือปรากฏวาเจาหนาที่ของกรมที่ดิน 
ไมรับคําขอดังกลาวไวพิจารณา จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

  กรณีฟองวา เทศบาลเมืองจันทบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
ไมดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ผูรองสอดตอเติมอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย เปนเหตุให
ทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลเมืองจันทบุรี



 
 
๓๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือรองเรียนตอเทศบาลเมืองจันทบุรีใหมาตรวจดูการกอสรางและตอเติม
อาคารของผูรองสอด ตอมารองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๑ วานายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได
มีคําสั่งใหผูรองสอดระงับการกอสรางดัดแปลง/ตอเติมอาคาร (ค. ๓) และมีคําสั่งใหผูรองสอดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง/ตอเติมอาคาร (ค. ๙) แลว ซ่ึงจะครบกําหนดการแจงให
ดําเนินการในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสองรูหรือควรรูวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตั้งแตวันที่รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๑ ทราบ 
และเม่ือนับจากวันที่ผูฟองคดีทั้งสองรูถึงเหตุแหงการฟองคดีจนถึงวันที่ผูฟองคดีทั้งสอง 
ยื่นคําฟองเปนระยะเวลาสองปเศษ กรณีจึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแต 
ผูฟองคดีทั้งสองรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

  กรณีฟองวา หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ ไดจายเงินคาทดแทน
สิ่งปลูกสรางใหแกผูรองสอดซ่ึงไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวเปนประกัน
หน้ีเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีไวกับผูฟองคดี โดยไมจายใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจํานอง เปนเหตุให
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกรมทางหลวงและหัวหนา
โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาทดแทนพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูจัดการสาขาตรังของผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงนายชางแขวงการทางตรัง เพ่ือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูรองสอดเปนผูรับเงินแตผูเดียวโดยไมจายใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปน
ผูรับจํานอง กรณีจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีรูวาหัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ ไดจายเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูรองสอดไปแลวอยางเร็วที่สุดในวันดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลจังหวัดตรัง เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหกรมทางหลวงและหัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ ๑ ชดใชเงินใหแกผูฟองคดี และตอมา
คดีไดโอนมายังศาลปกครอง จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู
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ถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

กรณีฟองวา กรมการคาภายในละเลยตอหนาที่ไมควบคุมดูแล 
บริษัทคูสัญญาใหดําเนินการตามโครงการรานบลูช็อบเพ่ือจําหนายสินคาดีและราคาถูกเพ่ือเปน
ทางเลือกใหกับประชาชน เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่ไดทําสัญญากับ
บริษัทเอกชนซึ่งรับจางชวงอีกตอหน่ึงจากบริษัทซ่ึงเปนคูสัญญากับกรมการคาภายในตาม
โครงการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมการคาภายในชดใชเงินคาซ้ือแฟรนไชส
และคาเสียหายจากกรณีดังกลาว น้ัน  เม่ือผูฟองคดีไดชําระเงินคาแฟรนไชสเม่ือวันที่ ๑๔  
วันที่ ๑๘ วันที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถือไดวาผูฟองคดีทราบถึงเหตุแหง
การฟองคดีอยางเร็วที่สุดในวันที่มีการชําระเงิน การที่ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๔) 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไมระงับการขายทอดตลาดที่ดินของผูฟองคดีซ่ึงใช 
ค้ําประกันหน้ีเงินกูกับโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนม ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบมาตรการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร โดยใหจําหนายหนี้เงินกูออก
จากบัญชีเปนหนี้สูญใหแกลูกหน้ีในโครงการดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคืนที่ดิน
ดังกลาวแกผูฟองคดี และใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรชดใชคาเสียหายจาก 
การขายที่ดินทั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือคดีน้ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจําหนายหน้ีเงินกู
ออกจากบัญชีเปนหน้ีสูญใหแกลูกหน้ีในโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๔๘  และตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรมตอผูตรวจการแผนดิน 
เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยอางถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงตองถือวาผูฟองคดี 
ไดทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวอยางชาที่สุดในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และถือวา 
วันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือลวงพนระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๕๒/๒๕๕๔) 
 



 
 
๓๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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  ๔.๓.๒ การฟองคดีเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

    กรณีฟองวา ที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืนแตไดรับเงินคาทดแทนที่ ดิน 
ในจํานวนที่ไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดินใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ อุทธรณคาทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดรับ
หนังสืออุทธรณของผูฟองคดีดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒  ดังน้ัน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ คือ ภายใน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แมวาวันดังกลาวจะตรงกับวันอาทิตยซ่ึงเปนวันหยุดราชการ  ทั้งน้ี 
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
เม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานครมิไดวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับจากวันดังกลาว ซ่ึงตามมาตรา ๑๙๓/๓ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลา  ดังน้ัน  
จึงเริ่มนับหน่ึงปตั้งแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ แตเน่ืองจากการนับระยะเวลาหนึ่งปในกรณีน้ี 
มิไดกําหนดนับแตตนป การนับระยะเวลาหนึ่งปจึงสิ้นสุดลงในวันกอนหนาจะถึงปตามบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น วันจันทรที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนวันสุดทายของระยะเวลาตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงไมไดเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่
หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผูรับคําส่ังที่จะใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางาน 
ที่ถัดจากวันหยุดน้ัน ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ดังนั้น การฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการลวงเลยระยะเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๔) 

 กรณีฟองขอใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยชําระเงิน 
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ แจงใหผูฟองคดีไปรับเงิน 
คาทดแทนที่ดิน ผูฟองคดีไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว จึงไดมีหนังสืออุทธรณ 
คาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดรับหนังสือ
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อุทธรณของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเปนวันครบกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตตอมา
ปรากฏวารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีในสวนของเงิน 
คาทดแทนที่ดินโดยพิจารณายืนตามราคาคาทดแทนที่ดิน ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๒ เรื่อง แจงผลการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน และผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว 
เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือไดวารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดใชอํานาจตาม
กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีอันเปนคําส่ังทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว และหากผูฟองคดีไมพอใจคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีดังกลาวก็มีสิทธิยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง 
เหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีก็คือหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๒ อันเปนคําสั่งทางปกครองของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงผูฟองคดีไดรูเหตุ
ดังกลาวเม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ผูฟองคดีจึงตองฟองคดีในสวนของเงินคาทดแทนที่ดิน 
ตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีภายในวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเปน
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๕) 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 
 

 กรณีฟองวา กรมชลประทานจายเงินคาชดเชยที่ดินที่ไดรับผลกระทบ 
จากโครงการราษีไศลใหแกผูฟองคดีไมครบถวน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
กรมชลประธานจายเงินสวนที่เหลือใหแกผูฟองคดีใหครบถวน น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดรับเงินคาชดเชยที่ดินจากกรมชลประทานไปแลวเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ แตผูฟองคดี
เห็นวาควรจะไดรับเงินคาชดเชยที่ดินเพ่ิมอีก กรณีจึงถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูวา
กรมชลประทานจายเงินคาชดเชยที่ดินใหแกผูฟองคดีไมครบถวนตามที่ควรจะไดรับ  ดังนั้น  
การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๙๖/๒๕๕๔) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

    กรณีฟองวา ผูถูกฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมที่ดิน  
(ผูฟองคดี)  ตอมา จังหวัดชุมพรมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการฐานปฏิบัติหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความ 
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๕ 
(๑) (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และใหสํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี มีหนังสือแจงให 
ผูถูกฟองคดีนําเงินเดือนที่ผูฟองคดีเบิกใหตั้งแตวันที่ ๕ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มาคืนผูฟองคดี 
แตผูถูกฟองคดีมิไดนําเงินมาชําระคืนใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน 
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบคําสั่งจังหวัดชุมพรที่ลงโทษไลผูถูกฟองคดีออกจากราชการ 
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามหลักฐานการลงรับหนังสือของผูฟองคดีที่จังหวัดชุมพร
รายงานการดําเนินการทางวินัยผูถูกฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ วันดังกลาวจึงถือเปนวันที่ผูฟองคดี
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองคดีน้ีตอศาลเม่ือวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๕๕) 
 

 ๔.๔ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  
 

 ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาจาง  
 

    ๑) กรณีหนวยงานทางปกครองผูวาจางฟองผูรับจาง 
 

     การฟองขอใหชําระคาปรับอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาจาง 
 

  กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ผูฟองคดี) ฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูรับจางชําระคาปรับอันเนื่องมาจากไมสามารถสงมอบครุภัณฑ 
ไดครบภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางกอสรางอาคารปฏิบัติการเคร่ืองกลเกษตร 
พรอมครุภัณฑ น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ บอกเลิก
สัญญาจางและริบหลักประกันสัญญาจางไปยังผูรับจาง จึงถือวาวันที่มีหนังสือบอกเลิกสัญญา



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๑๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาล 
เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๔) 
  กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผูฟองคดี) ซ่ึงเปน
หนวยงานทางปกครองผูวาจาง ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูรับจางและผูค้ําประกัน
รวมกันหรือแทนกันชําระหน้ีคาปรับอันเนื่องมาจากกอสรางงานตามสัญญาจางเหมากอสราง 
อาคารเรียนชางอุตสาหกรรม พรอมครุภัณฑ จํานวน ๑ หลัง ลาชา น้ัน  เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับการสงมอบงานงวดสุดทายของผูรับจางแลวเห็นวาถกูตองครบถวนเปนไปตาม
แบบรูป รายการละเอียดของสัญญา แตไดบันทึกหมายเหตุในใบตรวจการจางวาผูรับจางตอง 
เสียคาปรับตามสัญญาเน่ืองจากสงมอบงานลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด  อีกทั้งยังมีคาปรับ 
คางชําระภายหลังจากการหักกลบลบหนี้กับหนี้คาจางกอสรางในงวดงานกอนๆ ตลอดจนปรากฏจาก
ขอเท็จจริงและคําชี้แจงของผูฟองคดีตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนวาไดออกใบรับรองผล 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงตามขอ ๗๒ (๔) ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหมอบใบรับรองผลการปฏิบัติงานของ 
ผูรับจางใหแกผูรับจางจํานวน ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 
พ.ศ. ๒๕๒๐ และรายงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบหรือสั่งการ กรณีจึงเชื่อไดวาผูฟองคดี
ไดรูถึงการที่ผูฟองคดีมีสิทธิเรียกรองคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาในงวดงานดังกลาวจาก 
ผูรับจางและผูค้ําประกันในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ หรือหลังจากน้ันเพียงไมเกิน ๗ วัน เปนอยางชา 
ผูฟองคดีจึงอาจใชสิทธิเรียกรองคาปรับโดยการฟองคดีตอศาลปกครองไดตั้งแตวันดังกลาว  
โดยมิพักตองรอใหผูรับจางและผูค้ําประกันปฏิเสธไมชําระหนี้คาปรับตามที่ผูฟองคดีไดทวงถาม 
ใหชําระแตอยางใด กรณีตองถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดี การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเปนการฟอง
เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๑/๒๕๕๔) 
 

  การฟองขอใหชําระคาปรับอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาจาง 
และคาเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรอง 
 

 กรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูฟองคดี) ฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูรับจางชําระเงินคาปรับอันเนื่องมาจากเหตุแหงการผิดสัญญา 
สงมอบงานลาชาและงานกอสรางชํารุดบกพรอง น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูรับจางไดสงมอบ
งานกอสรางทั้งหมดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซ่ึงลาชากวากําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตาม



 
 
๓๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สัญญาตองชําระเงินคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาและคาใชจายอ่ืนๆ ถือไดวาอยางเร็วที่สุด 
ที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี คือ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ เม่ือยื่นฟอง 
ผูรับจางในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอใหชําระเงินคาปรับ และยื่นคํารองลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๔๖ ขอเพ่ิมธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูค้ําประกันตามสัญญาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
กรณีจึงเปนการฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ สวนคําฟองที่มีคําขอใหผูรับจางและธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญากอสรางน้ัน เม่ือผูฟองคดี
ตรวจพบความชํารุดบกพรองจากการกอสรางในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ และตอมา 
พบความชํารุดบกพรองจากการกอสรางในสวนอ่ืนเพ่ิมอีก รวมทั้งพบวาผูรับจางไมไดทําการ
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบงานลิฟท และระบบการแจงเหตุเพลิงไหม ตามสัญญา กรณี
จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเรียกคาเสียหายจากความชํารุดบกพรอง
ของงานตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เม่ือยื่นฟองขอใหผูรับจางชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และย่ืนคําฟอง 
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอเพ่ิมธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูค้ําประกัน 
ตามสัญญาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ กรณีจึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑/๒๕๕๕) 
 

     ๒) กรณีผูรับจางฟองหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
 

      การฟองขอใหชําระเงินเพิ่มคากอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงไดทําสัญญารับจางกอสรางอาคารเรียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรมสามัญศึกษา เดิม) ฟองขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชําระเงินเพ่ิมคากอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฎวาผูฟองคดีสงมอบงาน
งวดสุดทายเม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรวจ
รับมอบงานเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอเบิกเงินเพ่ิมคางานกอสราง 
(คา K) เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และผูฟองคดียื่นฟองกรณีเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงเปนการยื่น



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๒๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๕) 
 

  ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาสัมปทาน 

  

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทุนการศึกษา 
 

 กรณีฟองขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชวยเหลือในการชดใช
ทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกอนที่ผูฟองคดีจะโอนมาเปนอาจารย 
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ เคยตอบรับใหความชวยเหลือในการชดใชทุน
แกผูฟองคดี แตตอมาคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรมีมติไมอนุมัติเงินทุน
ดังกลาวใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดมี
หนังสือแจงมติของคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรที่ไมอนุมัติเงินทุนชดเชย
คาปรับการศึกษาตอใหแกผูฟองคดี โดยวิธีการสงหนังสือฉบับดังกลาวไวในตู รับเอกสาร 
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดไวใหแกอาจารยแตละคน และผูฟองคดีไดไปรับหนังสือฉบับเดียวกันนี้ 
เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงตองถือวามีเหตุแหงการฟองคดีอันเกิดจากการไมปฏิบัติ 
ตามขอตกลงและผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีแลวเม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ซ่ึงผูฟองคดีชอบที่จะยื่นฟองคดีน้ีภายในหาปนับแตวันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ี
มาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๒๐/๒๕๕๕) 
 กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวรฟองขอใหขาราชการรับผิดชดใชเงินตามสัญญา
ของขาราชการท่ีไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ กรณีผิดสัญญาเน่ืองจากไดขอลาออก
จากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา น้ัน  เม่ือนับตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
(วันที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งอนุญาตใหขาราชการผูผิดสัญญาลาออกจากราชการ) ซ่ึงถือวาเปน
วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี จนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาล 
เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ กรณีจึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗/๒๕๕๕) 
 



 
 
๓๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
  

กรณีที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยฟองวา ไดตกลงทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนกับผูถูกฟองคดี โดยมีเง่ือนไขระบุวา กรณีที่ที่ดินถูกเวนคืนบางสวน 
เม่ือกรมที่ดินไดทําการรังวัดแบงแยกแลว ปรากฏวาที่ดินถูกเขตทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือ 
ไมถูกเขตทางเลย ผูฟองคดีจะจายเงินคาทดแทนที่ดินตามความเปนจริงที่เปลี่ยนแปลงนั้น  
ซ่ึงปรากฏวา ภายหลังจากการรังวัดแบงแยกที่ดินพบวา ที่ดินที่ถูกเขตทางลดลงจากที่ประมาณการไว 
การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงแจงใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาทดแทนที่รับไปเกิน แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนที่รับไปเกินคืน
พรอมดอกเบี้ย น้ัน  แมวาผูฟองคดีจะไดรับหนังสือแจงผลการรังวัดแบงแยกที่ดินวา ที่ดินดังกลาว
ถูกเขตทางพิเศษจริงลดลงจากที่ประมาณการไว ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึงถือเปนวันที่ 
ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ี เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แตเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
สืบเน่ืองมาจากขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายที่ดินที่ทําขึ้นระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครอง เม่ือสัญญาซ้ือขายที่ดินระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีเกิดขึ้น 
ตามบันทึกขอรับเงินคาทดแทนของผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วันที่มีเหตุ
แหงการฟองคดีจึงไดแกวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาสิบปนับแต 
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ตามนัยมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๔) 
 

  ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญากูยืมเงิน 
  

 กรณีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหสหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอเจริญศิลป จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกัน รวมกันชดใชเงินตนที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดี ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โครงการจัดหาปุยเคมี
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกูยืมเงินกองทุนรวม
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการที่พิพาทแลวไมชําระหน้ีตามสัญญาใหเสร็จสิ้นภายใน 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๒๓ 
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วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนวันครบกําหนดชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงตกเปนผูผิดสัญญาไมชําระเงินกูยืมคืนแกผูฟองคดี ถือไดวาเหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้น 
เม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันถัดจากวันครบกําหนดชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญา 
และคดีน้ีแมอาจถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอันมีผล
ใหระยะเวลาในการฟองคดีเร่ิมนับแตวันนั้น แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูชําระบัญชีซ่ึงเปน
ตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําหนังสือรับรองการเปนหนี้ เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ซ่ึงเปนการรับรองการเปนหนี้เม่ือสัญญาพิพาทพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว กรณีจึงถือเปนการรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน
เปนหนังสือ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสิทธิเรียกรอง 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิดมีอายุความ ๒ ป นับแตวันที่ไดรับสภาพ
ความรับผิด  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
จึงถือวาผูฟองคดียื่นฟองคดีภายในกําหนด ศาลจึงมีอํานาจรับคําฟองในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไวพิจารณาพิพากษา  สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกันตาม
หนังสือค้ําประกัน น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดในหนี้ดังกลาว ดังน้ัน จะอาศัยเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
รับสภาพความรับผิดซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขึ้นเปนโทษแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกันไมได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวนัที่ ๑๗ กรกฎาคม  
๒๕๔๔ การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ เม่ือวันที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕) 
 

  ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญารับฝากเก็บ
ขาวเปลือก แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร และจัดจําหนายขาวสาร 
 

 กรณีที่องคการตลาดเพ่ือเกษตรฟองวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับฝาก 
ตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนายขาว ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง  
ป ๒๕๔๕ ซ่ึงทําไวกับผูฟองคดี กระทําผิดสัญญาเน่ืองจากไมสงมอบขาวสารใหแกผูฟองคดี 
ครบตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
ใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือปรากฏวาวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีจึงกระทําผิดสัญญาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ และถือไดวาวันดังกลาว
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เปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี มิใชวันที่ครบกําหนดสงมอบขาวสารตามที่ผูฟองคดี
มีหนังสือทวงถามไปยังผูถูกฟองคดีแตอยางใด การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๔/๒๕๕๔) 

 กรณีที่องคการตลาดเพื่อเกษตรฟองวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเขารวมโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๔๔ และไดตกลงทําสัญญารับฝากเก็บขาวเปลือก แปรสภาพ
ขาวเปลือกเปนขาวสาร และจัดจําหนายขาวสารไวกับผูฟองคดี กระทําผิดสัญญากรณีไมซ้ือคืน
ขาวสารที่ผูฟองคดีฝากเก็บไวในโรงสีของผูถูกฟองคดีตามที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงและไมสงมอบ
ขาวสารที่เหลืออยูทั้งหมดคืนหรือชดใชราคาขาวสารใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือตามสัญญาขอ ๔ 
และขอ ๗ กําหนดใหผูถูกฟองคดีมีหนาที่แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร และเก็บรักษาคุณภาพ
ขาวสารไวในสถานที่เก็บที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งผูถูกฟองคดีอาจเปนผูชวยในการจัดการจําหนาย
ขาวสารตามเง่ือนไขที่ผูฟองคดีกําหนด แตในสัญญาดังกลาวมิไดมีขอกําหนดใหผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ตองซื้อขาวสารที่ผูฟองคดีฝากเก็บไวในโรงสีของผูถูกฟองคดีแตอยางใด กรณีจึงเห็นไดวา
การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ขอใหผูถูกฟองคดีซ้ือขาวสารที่คงเหลือ
ทั้งหมดภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไมกอใหผูฟองคดีเกิดสิทธิเรียกรองอยางหน่ึงอยางใด 
คร้ันตอมาเม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูถูกฟองคดีสงมอบ 
ขาวสารที่ฝากเก็บคืนหรือชดใชราคาขาวสารเปนเงินใหแกผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ แตเม่ือผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวมิไดสงมอบขาวสารคืนหรือชดใชเงิน
ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงอาจใชสิทธิเรียกรองไดตามสัญญาขอ ๑๐ เน่ืองจากผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีในกรณีขาวสารที่ไดจากการสีเกิดการสูญหาย 
กรณีถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงมอบขาวสารคืน
หรือชดใชเงินตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังกลาว  ทั้งน้ี แมไมปรากฏหลักฐานวา 
ผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวตั้งแตเม่ือใด แตผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงยังไมพนกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือฉบับดังกลาว  
กรณีจึงถือวาการฟองคดีน้ีเปนการฟองคดีภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง 
เหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๕) 
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  ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับขอตกลงการจางลูกจาง
ของสวนราชการ 

 

  กรณีฟองวา เทศบาลตําบลบอไทยไดทําสัญญาจางผูฟองคดีเปนพนักงาน
จางทั่วไปตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนตูม  
แตตอมาเทศบาลตําบลบอไทยไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานและไมตอสัญญาจางผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการออกคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของเทศบาลตําบลบอไทย และผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัตงิานของผูฟองคดีดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีตําบลบอไทยและเทศบาลตําบลบอไทย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีใหม รวมทั้งใหเทศบาลตําบลบอไทยตอสัญญาจางและ
คืนสิทธิหนาที่อันพึงมีพึงไดทั้งปวงใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทราบ
การไมตอสัญญาเน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไมผานตามคําส่ังของเทศบาลตําบลบอไทย
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเปน
การฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๕๕) 
  

 ๔.๕ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทํา
อยางหนึ่งอยางใด 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๖ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหย่ืนฟองการใชอํานาจรัฐ 
ในบางกรณีตอศาลปกครอง 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๔.๗ ระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่เหตุแหงการฟองคดีเกิดข้ึนกอนศาลปกครอง
เปดทําการ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดไดจดทะเบียนโอนขาย
ที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีใหแกบุคคลอ่ืนโดยผูฟองคดีมิไดรูเห็นหรือยินยอม 
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
การจดทะเบียนในที่ดินแปลงดังกลาว และใหกรมที่ดินชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีไดรับแจงจากสามีวาที่ดิน
และบานตามโฉนดที่ดินดังกลาวถูกยึดทรัพยและไดขนยายทรัพยสินทั้งหมดออกจากบานแลว 
เม่ือผูฟองคดีไปตรวจสอบพบวามีบุคคลอ่ืนอาศัยอยูในบานแลว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีรูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีในป พ.ศ. ๒๕๓๒ แมในขณะนั้นศาลปกครองจะยังมิไดเปดทําการ 
ผูฟองคดีก็สามารถนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรมได แตเม่ือผูฟองคดีมิไดดําเนินการแตไดนําคดี
มาฟองตอศาลปกครองเม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ไมดําเนินการรังวัด
เพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ตามที่ผูฟองคดียื่นคําขอ ทําใหผูฟองคดีไมอาจกอสรางรั้วลอมรอบแนวเขตที่ดินไดและไมสามารถ
นําที่ดินสวนที่ไมถูกเวนคืนไปพัฒนาหรือจําหนายได ขอใหกรมที่ดินมีคําส่ังหรือดําเนินการให
เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ปฏิบัติหนาที่โดยรับคําขอสอบเขตโฉนดที่ดิน
และรังวัดเพ่ือจดทะเบียนแบงแยกโฉนดที่ดินในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดและใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอรังวัดแบงขาย ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพ่ือขอ
รังวัดที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนใหแกการทางพิเศษแหงประเทศไทย เม่ือประมวลกฎหมายที่ดินมิได
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการรังวัดดังกลาวไว แตในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการประชาชน 
กรมที่ดินซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติหนาที่ตามคําขอ
รังวัดของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงกรณีน้ี คอื ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูฟองคดียื่นคําขอ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ เม่ือพนักงานเจาหนาที่ของ
กรมที่ดินมิไดดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีภายในหน่ึงปนัแตวันที่รูหรือ
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ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดย 
วันสุดทายที่จะตองยื่นฟอง คือ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซ่ึงขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ
หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีเพ่ือบังคับใหกรมที่ดินชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีก็ชอบท่ีจะนําคดีไปฟองตอศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
ในขณะนั้น แตผูฟองคดีก็มิไดนําคดีไปฟองตอศาลภายในระยะเวลาดังกลาวจนพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดี เม่ือศาลปกครองเปดทําการวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีนําคดีที่ 
พนระยะเวลาการฟองคดีแลวมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเปน 
การฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการศึกษา 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีเปนอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เขาศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากกระบวนการ
จัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่มีมาตรฐานสูงเกินไป เปนเหตุใหผูฟองคดีตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี และใหดําเนินการแกไขหลักสูตรทั้งหมด น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดเขาเปนนักศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ และพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐  
ดังนั้น ผูฟองคดียอมรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีน้ีตั้งแตเม่ือเขาเปนนักศึกษา หรืออยางชาที่สุด
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๑ ซ่ึงเปนวันสิ้นสุดปการศึกษา ๒๕๔๐ ซ่ึงแมในขณะน้ันศาลปกครอง 
จะยังไมเปดทําการ แตหากผูฟองคดีเห็นวา การกระทําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในกรณี
ดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีก็สามารถที่จะยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม
ไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการกระทําละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน  
ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุแหงการรองทุกขตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผูฟองคดีไดนําคดีที่พิพาทน้ี 
มาฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการนําคดีที่พนกําหนดระยะเวลา
ฟองรองกอนศาลปกครองเปดทําการมาฟองตอศาลปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๒๙/๒๕๕๔) 
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 ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟองคดีออกไป 
  

 ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๐ 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชานาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลในเขตเทศบาลตําบล
บางเลนและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด
นครปฐม กรณีที่วินิจฉัยวาการบอกเลิกการเชานาของผูใหเชาเปนไปโดยชอบและใหผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูเชานาออกจากสถานที่เชา น้ัน  เม่ือคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา
ตําบลในเขตเทศบาลตําบลบางเลน ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณแกผูฟองคดี และ 
แจงสิทธิอุทธรณตอศาลแตเพียงวา “อน่ึงหากทานไมพอใจคําวินิจฉัยของ คชก. ประจําจังหวัด 
มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๔” กรณีจึงถือไมไดวาเปนการแจงสิทธิอุทธรณโดยระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองไว  ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏวาคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา
ตําบลในเขตเทศบาลตําบลบางเลนและคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา
จังหวัดนครปฐม ไดแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองใหผูฟองคดีซ่ึงเปน 
ผูรับคําสั่งทราบ  อีกทั้ง ไมปรากฏวาคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบล 
ในเขตเทศบาลตําบลบางเลนและคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด
นครปฐม ไดดําเนินการแจงวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นฟองใหผูฟองคดีทราบ 
ในภายหลัง ระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีน้ี ซ่ึงมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดนครปฐม จึงขยายเปน
หน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดนครปฐมเม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และนําคดี 
มาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ประกอบกับมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๖๒/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ ที่อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําส่ังออกโฉนด
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ที่ดินใหแกผูฟองคดีซ่ึงมีพ้ืนที่นอยกวาที่ผูฟองคดียื่นคําขอโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน   
คําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดดังกลาวเปนคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน กําหนดใหฝาย 
ที่ไมพอใจคําสั่งไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง จึงถือ 
ไดวาเปนกรณีที่มีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวเปนอยางอ่ืน อยางไรก็ตาม 
ขอเท็จจริงปรากฏวาคําสั่งดังกลาวระบุแตเพียงวา หากผูฟองคดีไมพอใจคําส่ังโดยถือวาตนเอง 
มีสิทธิในที่ดินดีกวาผูคัดคาน ใหดําเนินการฟองรองตอศาลยุติธรรมภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับทราบคําสั่ง กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาเปนคําส่ังที่ไดระบุวิธีการย่ืนคําฟองและระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองตอศาลปกครองไวในคําส่ัง ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้งไมปรากฏวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ  
ไดแจงขอความดังกลาวใหผูฟองคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองตอ 
ศาลปกครองจึงขยายเปนหน่ึงปนับแตวันที่ได รับคําสั่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดรับคําส่ังดังกลาวดวยตนเองในวันที่ ๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ และไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนเม่ือวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ ซ่ึงเปนผูสมัครเขาดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการและไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ 
ใหเปนผูอยูในบัญชีรายช่ือผูที่เหมาะสมจํานวนสามคนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสานเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฟองวา มติของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ที่ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพ่ือสรรหาบุคคล 
ที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีฯ  
ใหมอีกคร้ังหน่ึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว น้ัน  คดีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงที่แนชัดวาผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๘ ไดรับทราบมติของสภามหาวิทยาลัยฯ เม่ือใด แตเม่ือผูฟองคดีทั้งแปดมีหนังสือลงวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๔ อุทธรณมติของสภามหาวิทยาลัยฯ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๘ ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เปนอยางชา เม่ือผูฟองคดี
ที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ นําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปน
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การยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตอยางไรก็ตาม เม่ือมติของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว
เปนคําสั่งทางปกครองที่กระทําโดยคณะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งไมอยูในบังคับที่
จะตองอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาว และมีลักษณะเปนคําส่ังที่อาจยื่นฟองตอศาลปกครองได 
เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาสภามหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแจงขอความที่ระบุวิธีการยื่น 
คําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองใหผูรับคําสั่งไดทราบ จึงมีผลทําใหระยะเวลาการฟองคดี
ขยายจากเกาสิบวันเปนหน่ึงป  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๘ นําคดีมาฟอง 
ตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นฟองคดีภายในกําหนด
หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๕๕) 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

 กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดที่แจงผลการไมรับพิจารณาอุทธรณ 
คําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากเห็นวาเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนด น้ัน  เม่ือ
ปรากฏวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองคการบริหาร 
สวนจังหวัดไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ แจงผลการไมรับพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
ของผูฟองคดีใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงหนังสือฉบับดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองที่อาจฟองตอ 
ศาลปกครองได โดยไมปรากฏวาคณะกรรมการฯ ไดแจงวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับ
ยื่นคําฟองใหผูฟองคดีทราบ ทั้งไมปรากฏวาคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการแจงวิธีการยื่นคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองใหผูฟองคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองคดีน้ี 
ซ่ึงมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ จึงขยายเปนหน่ึงปนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว แมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการฯ เม่ือใด แตการท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
กรณีจึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับคําส่ังตามมาตรา ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๕๕)  
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังไมรับอุทธรณ 
เงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางซ่ึงถูกเวนคืนของผูฟองคดี ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๙ 
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พฤศจิกายน ๒๕๕๓ น้ัน  คดีน้ีแมวาผูฟองคดีจะฟองขอใหเพิกถอนหนังสือกระทรวงคมนาคม  
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่แจงวาไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําส่ังไมรับอุทธรณของผูฟองคดี 
แตมูลเหตุของคดีเปนคําสั่งไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางตามหนังสือกระทรวงคมนาคม 
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒  ดังน้ัน สิทธิการฟองคดีของผูฟองคดีจึงเกิดขึ้นเม่ือผูฟองคดีไดรับ
หนังสือแจงไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึง 
ถือไดวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง 
ไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีไวพิจารณาในวันดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงตองนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเม่ือพิจารณา
รายละเอียดของหนังสือแจงคําสั่งไมรับอุทธรณเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางแลวปรากฏวาไมได 
มีการระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําส่ัง เม่ือระยะเวลาสําหรับยื่น
คําฟองมีกําหนดนอยกวาหน่ึงปใหขยายเวลาสําหรับยื่นฟองเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล 
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงลวงเลยระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดี จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

   กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยจึงเปน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ น้ัน  เม่ือปรากฏวาหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๒ ที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแจงผลการ
พิจารณาตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เลขาธิการฯ  
ในฐานะผูแจงคําสั่งมิไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในหนังสือ 
ฉบับดังกลาว  อีกทั้ง ไมปรากฏขอเท็จจริงวาเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไดแจงขอความซึ่งพึงระบุดังกลาวใหผูฟองคดีทราบในภายหลัง เม่ือระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองคดีน้ีมีกําหนดตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงเปนกําหนด
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองที่มีกําหนดนอยกวาหน่ึงป จึงตองขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองคดีน้ี



 
 
๓๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เปนหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงแมขอเท็จจริงจะไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรูถึงการที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดังกลาวเม่ือใด แตจากคําฟองที่ 
ผูฟองคดีไดรับวาภายหลังจากไดรับแจงตามหนังสือ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ แลว ผูฟองคดี
ไดทําหนังสือชี้แจงตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหลายคร้ัง  
กรณีจึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดรับทราบมติดังกลาวอยางชาไมเกินสิบหาวันนับจากวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๒ การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟอง 
เม่ือลวงพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 
     

 กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 กรณีฟองวา เจาหนาที่ของการกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปน 
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดตัดสินการแขงขันกีฬายิงปนของทีมกีฬายิงปน
กรุงเทพมหานครซึ่งมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักกีฬาอยูดวยแพทางเทคนิค ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไดรับความเสียหาย ไมไดรับเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรในการแขงขันดังกลาว น้ัน   
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดอุทธรณผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินตอคณะกรรมการ
พิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬายิงปนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
การประทวงเทคนิคกีฬายิงปนแจงผลการอุทธรณตอผูจัดการทีมกีฬายิงปนกรุงเทพมหานคร 
ในวันเดียวกัน โดยมีมติยืนตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสี่
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ซ่ึงจะตองฟองคดีตอศาลปกครอง
ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตโดยที่สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
มิไดระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําส่ังดังกลาว จึงมีผลใหระยะเวลา
สําหรับยื่นคําฟองขยายจากเกาสิบวันเปนหน่ึงปนับแตวันที่ได รับคําสั่งตามมาตรา ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับแจงผลการพิจารณา
อุทธรณในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ จึงครบกําหนดระยะเวลาการฟองคดีที่ขยายออกไป 
เปนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดีทั้งสี่นําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔) 

 
 

 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟองคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย 
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

 กรณีฟองขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติจายเงินเดือนที่คางชําระและ 
เงินบํานาญใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ยกเลิกคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ โดยไดแจงดวยวา การยกเลิก
คําส่ังดังกลาวไมมีผลผูกพันกับคําส่ังกรมตํารวจ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ไดสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ กรณีจึงเห็นไดวาผูฟองคดีควรไดรูแลววาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จะไมดําเนินการจายเงินเดือนและเงินบํานาญใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดียังถูกลงโทษ 
ไลออกจากราชการตามคําสั่งกรมตํารวจ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑  ดังนั้น วันที่ผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีจากการกระทําละเมิดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ คือ วันที่ ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ เม่ือผูฟองคดีฟองคดีน้ีตอศาลแพงกรุงเทพใตเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงเปน 
การฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
เม่ือศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เพ่ือใหผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง จึงเปนกรณีที่กําหนดเวลาการฟองคดีไดครบ
กําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณาของศาลแพงกรุงเทพใต กรณีจึงตองขยายระยะเวลา 
การฟองคดีตอศาลปกครองออกไปอีกหกสิบวันนับแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวครบกําหนดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนดหกสิบวัน 
นับแตวันที่ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําส่ังดังกลาว ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๕๐/๒๕๕๔) 
 

  ๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณทีี่มีการฟองคดีปกครองตอศาลอ่ืน
ซึ่งมิใชศาลปกครอง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
  



 
 
๓๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหน้ี  

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม    
  

  ๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด 

 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 

 กรณีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูฟองคดี) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหสหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอเจริญศิลป จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการชําระหนี้ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมกันชดใชเงินตน 
ที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
โครงการจัดหาปุยเคมีเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดกูยืมเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการที่พิพาทแลวไมชําระหน้ีตามสัญญา
ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนวันครบกําหนดชําระคืนเงินกูยืมตาม
สัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตกเปนผูผิดสัญญาไมชําระเงินกูยืมคืนแกผูฟองคดี ถือไดวาเหตุแหง
การฟองคดีเกิดขึ้นเม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อันเปนวันถัดจากวันครบกําหนดชําระคืน
เงินกูยืมตามสัญญา และคดีน้ีแมอาจถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดีอันมีผลใหระยะเวลาในการฟองคดีเร่ิมนับแตวันน้ัน แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูชําระบัญชีซ่ึงเปนตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําหนังสือรับรองการเปนหน้ี เม่ือวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนการรับรองการเปนหนี้เม่ือสัญญาพิพาทพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว กรณีจึงถือเปนการรับสภาพความรับผิด
โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และสิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิดมีอายุความ ๒ ป  
นับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิด  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงถือวาผูฟองคดียื่นฟองคดีภายในกําหนด ศาลปกครองจึงมีอํานาจ 
รับคําฟองในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณาพิพากษา  สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกันตามหนังสือค้ําประกัน น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําหนังสือรับสภาพความรับผิด
ในหนี้ดังกลาว  ดังนั้น จะอาศัยเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสภาพความรับผิดซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะ 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขึ้นเปนโทษแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ในฐานะผูค้ําประกัน
ไมได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือผูฟองคดี 
รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ การที่ผูฟองคดีนําคดี 
มายื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเปน 
การย่ืนฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๒  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๕๕ ) 
 

 ๔.๙ ระยะเวลาการฟองคดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรือสถานะของบุคคล  
 

  ๔.๙.๑ การฟองคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 

 

   ๑) การฟองคดีที่ถือวาเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
 

   กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผูฟองคดีเห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  การออกกฎกระทรวงที่พิพาทเปนการกําหนดหลักเกณฑ 
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ เก่ียวกับภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือ 
ภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือใหเปนไปตามเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลฯ ที่กําหนดมาตรการตางๆ ในการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของ 
 
 



 
 
๓๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ประชาชน โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและ
เยาวชนมิใหเขาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดโดยงาย ใชบังคับเฉพาะผูผลิตและจําหนายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล คดีน้ีจึงมิใชคดีปกครอง 
ที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองวา ผูปกครองนิคมสรางตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  
ไดออกหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในที่ดิน (น.ค. ๑) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกนาง ป. 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว 
มากอน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน น.ค. ๑ ดังกลาว น้ัน  การฟองขอใหศาล 
เพิกถอน น.ค. ๑ ซ่ึงออกใหแกนาง ป.ดังกลาวน้ัน เปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดี 
มิใชการฟองเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะที่จะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ไดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๕๕) 
   กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกโฉนดที่ดินใหแก  
นาง ฉ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับทางสาธารณะท่ีผูฟองคดีใชเขาออกสูถนน
ประชาอุทิศ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกสูถนนสาธารณะดังกลาวได ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวเฉพาะสวนที่ออกทับทางสาธารณะ น้ัน  การฟองคดีน้ี 
ก็เพ่ือประโยชนสวนตัวของผูฟองคดีในการใชทางพิพาทดังกลาวเปนทางเดินเขาออกระหวาง 
ที่ ดินของผูฟองคดีกับถนนประชาอุทิศ ทั้ งไม เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  
หรือสถานะของบุคคล และไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๕) 
 

  ๔.๙.๒ การฟองคดีเก่ียวกับสถานะของบุคคล 

 

   ๑) การฟองคดีที่ถือวาเก่ียวกับสถานะของบุคคล 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเก่ียวกับสถานะของบุคคล 
   

   กรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผูฟองคดีเห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  การออกกฎกระทรวงที่พิพาทเปนการกําหนดหลักเกณฑการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ เก่ียวกับภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือ 
ภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือใหเปนไปตามเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลฯ ที่กําหนดมาตรการตางๆ ในการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน 
โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให
เขาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดโดยงาย ใชบังคับเฉพาะผูผลิตและจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล คดีน้ีจึงมิใชคดีปกครองที่เก่ียวกับการ
คุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

   กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยจึงเปน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ น้ัน  การฟองคดีน้ีก็เปนแตเพียงการฟองเพ่ือ
คุมครองหนาที่เก่ียวกับการเปดเผยทรัพยสินของผูฟองคดีเทาน้ัน หาใชเปนการฟองคดีเก่ียวกับ
การคุมครองสถานะของบุคคลตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ซ่ึงจะย่ืนฟองเม่ือใดก็ไดแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 
 



 
 
๓๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟองคดีเก่ียวกับกรณีที่เปนประโยชนแกสวนรวมหรือ 
มีเหตุจําเปนอ่ืน  

  

  ๔.๑๐.๑ การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม 

 

     ๑) การฟองคดีที่ถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม 
 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

 กรณีโตแยงเก่ียวกับการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเรื่องการนํารายไดของเทศบาลไปใชจายในกิจการตามอํานาจหนาที่ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลอันถือไดวาเปนการฟองคดีที่เปน
ประโยชนแกสวนรวม ศาลจึงมีอํานาจรับคดีน้ีที่ยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๒๘/๒๕๕๔) 

 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

  กรณีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางยางละเวนไมดําเนินการ
ตามหนังสือที่วาการอําเภอกระทุมแบน ที่ สค ๐๒๑๗.๑๑/๗๙๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่องการตรวจสอบการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและกําหนดระยะเวลาใหผูรุกล้ําลําคลองสาธารณะ 
ทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย น้ัน  การฟองคดีน้ีเปนการฟองวา
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติโดยดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและท่ีดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน คดีน้ี 
จึงเปนประโยชนแกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ศาลเห็นควรใหรับคําฟองขอหาน้ีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔) 

 

  กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาเริกที่ออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคาร
โรงเรือนเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนสถานท่ีเพาะเลี้ยงสุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  การฟองคดี
ของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนเปนการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพ 
อยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๓๙ 
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ประชาชนในตําบลนาเริก อันเปนชุมชนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาเริก กรณีถือไดวา
เปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองยอมมีอํานาจที่จะรับคดีน้ีซ่ึงยื่นฟอง 
เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๕) 
 

   ๒) การฟองคดีที่ไมถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม 
 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

 กรณีฟองวา นายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี  
โดยอางวาที่ดินพิพาทเปนรองนํ้าสาธารณประโยชน ทําใหเจาพนักงานที่ดินไมสามารถออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีได  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลดอนยาวใหญ ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน และรวมกันชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี น้ัน  
แมขอเท็จจริงตามคําชี้แจงของผูฟองคดีและของนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
จะรับฟงไดวามีการติดตอพูดคุยดวยวาจาเก่ียวกับเรื่องการรับรองแนวเขตที่ดิน แตก็ไมปรากฏ 
ขอเท็จจริงวานายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ไดกระทําการใด 
ที่ทําใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวานายอําเภอโนนแดงและนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
จะแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีใหหมดไปโดยไมจําตองนําคดีมาฟองตอศาล
และถือไดวาเปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดได  ดังน้ัน เม่ือการฟองคดีน้ีเปนไปเพื่อประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะ ไมเปนประโยชน
แกสวนรวมและไมมีเหตุจําเปนอ่ืน ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีที่ยื่นฟองเม่ือพนระยะเวลา
การฟองคดีไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๕๔) 

 กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินฟองขอใหศาล
เพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะสวนที่อธิบดีกรมที่ดินออกทับที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  
การท่ีศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตามคําขอของผูฟองคดีคงกอใหเกิดประโยชน 
แกผูฟองคดีแตเพียงผู เดียว กรณีจึงมิใชคดีที่จะเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวมโดยตรง  
ทั้งไมปรากฏวามีเหตุใดๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางมิใหผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดได ศาลปกครองจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองของผูฟองคดีที่ยื่นฟองเม่ือพน
ระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดแลวเชนน้ีไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง  



 
 
๓๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๒/๒๕๕๔  
และที่ ๗๑๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลหวยยูง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง และตําบลเพหลา 
ตําบลพรุดินนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงไดออก
ครอบคลุมที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนมากอนที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จะมีผลใชบังคับ น้ัน  คดีน้ีแมศาลปกครองจะมีคําพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีก็เพียง
กอใหเกิดประโยชนแกผูฟองคดีในการครอบครองและทําประโยชนในที่ ดินซ่ึงอยู ในเขต 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไปเทาน้ัน มิใชเปนประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวม ทั้งไมปรากฏ
เหตุจําเปนอ่ืนที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นคําฟองภายในระยะเวลาการฟองคดี 
ที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีอนุญาตใหนาง ห. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงเปนเพียงภรรยาที่ไมได 
จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินและออกเอกสาร  
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหแกนาง ห. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินมือเปลา
ซ่ึงผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบิดาของผูฟองคดีซ่ึงถึงแก 
ความตาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ดังกลาว และใหออก
เอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ใหผูฟองคดีและทายาทเปนผูมีสิทธิทํากินและมีชื่อถือครองในที่ดิน 
ที่พิพาท น้ัน  การที่ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ดังกลาว 
ก็เพ่ือประโยชนของผูฟองคดีเทาน้ัน ไมใชเปนประโยชนแกสวนรวม ประกอบกับไมปรากฏวา 
มีเหตุจําเปนอ่ืนใดที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมาฟองตอศาลภายใน
ระยะเวลาการฟองคดีที่จะทําใหศาลมีอํานาจรับคําฟองที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดเวลาไวพิจารณาได 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๒/๒๕๕๕) 

กรณีฟองวา มารดาและญาติของผูฟองคดีไดซ้ือที่ ดินจากธนาคาร 
อาคารสงเคราะห และในวันรับโอนมารดาของผูฟองคดีและญาติไดตกลงซื้อที่ดินที่เหลืออยู  
๙ ตารางวา ตามที่เจาหนาที่ธนาคารอาคารสงเคราะหไดเสนอขายเพิ่ม โดยในสวนของมารดา
ของผูฟองคดีน้ันไดใหนาย ช . ซ่ึงเปนนองชายเปนผูรับโอนแทน ตอมาไดทําการรังวัดแบง
กรรมสิทธิ์รวม ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๔๑ 
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ไดแกไขรูปแผนที่ขีดฆารูปแผนที่ฉบับเดิมและจัดทํารูปแผนที่ฉบับใหม แตไมไดแกไขจํานวน 
เน้ือที่ดินใหเพ่ิมจากเดิมอีก ๙ ตารางวา ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซ่ึงรับโอนที่ดินตอมา 
ไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหกรมที่ดิน สํานักงานเขตบางกะป และสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี น้ัน  การฟองคดีน้ี 
ก็เพ่ือใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเปนไปเพ่ือ
ประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะไมเปนประโยชนแกสวนรวม อีกทั้งไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอ่ืน
ที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจมายื่นฟองคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง
คดีน้ีไวพิจารณาได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๕) 
 กรณีฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกโฉนดที่ดินใหแก 
นาง ฉ. โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกทับทางสาธารณะที่ผูฟองคดีใชเขาออก 
สูถนนประชาอุทิศ ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาออกสูถนนสาธารณะดังกลาวได ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาวเฉพาะสวนที่ออกทับทางสาธารณะ น้ัน  
การฟองคดีน้ีก็เพ่ือประโยชนสวนตัวของผูฟองคดีในการใชทางพิพาทดังกลาวเปนทางเดินเขาออก
ระหวางที่ดินของผูฟองคดีกับถนนประชาอุทิศ ทั้งไมเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  
หรือสถานะของบุคคล และไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนตามมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

การพิจารณาวาคดีที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไวจะเปนประโยชนตอสวนรวมหรือไม จะตองพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษา
คดีน้ันวาจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดยตรงและอยางแทจริงหรือไมเปนสําคัญ เม่ือคดีน้ี
เปนการฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการและเพิกถอนมติที่ไดยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี ซ่ึงคําพิพากษาคดีน้ีหากจะกอใหเกิดประโยชน ก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดี
เทาน้ัน การรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาจึงไมเปนประโยชนแกสวนรวมแตอยางใด ประกอบกับ 
ในระหวางที่ผูฟองคดีถูกจําคุกอยูที่เรือนจํากลางบางขวาง ผูฟองคดีอาจทราบขาวสารที่กองอุทธรณ 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจทราบเพ่ือการแจงขาวสารตางๆ เก่ียวกับเรื่องอุทธรณ 
ของผูฟองคดี โดยสงไปยังเรือนจํากลางบางขวางโดยตรง แตผูฟองคดีก็มิไดดําเนินการเชนวาน้ี 
การที่ผูฟองคดีไดรับทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณตามความเปนจริงลาชากวาเวลาที่กําหนดไว



 
 
๓๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติ
ใหถือวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณน้ัน จึงไมอาจถือไดวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือ 
เหตุจําเปนอ่ืนใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมาย
กําหนดได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๐/๒๕๕๔) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

กรณีฟองวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๙๘ ซ่ึงบัญญัติวา ใหผูซ่ึงเปนพนักงานของสํานักงานอยูในวันที่ระเบียบ
น้ีใชบังคับเปนพนักงานตามระเบียบนี้ และคงดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยูใน
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ สําหรับพนักงานประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ซ่ึงมีผล
เปนการยกเลิกตําแหนงพนักงานประจําพิเศษ ตามขอ ๙ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนขอ ๙๘ ของระเบียบดังกลาว น้ัน  คดีน้ีเม่ือผูฟองคดี
มีคําขอใหศาลพิพากษาใหเพิกถอน ขอ ๙๘ ของระเบียบที่พิพาทและพิพากษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดําเนินการเพ่ือคุมครองสิทธิการตอเวลางานใหแกพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่อายุครบหกสิบปบริบูรณและบรรจุเปนพนักงานกอนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗  
ซ่ึงผลแหงคําพิพากษายอมกอใหเกิดประโยชนแกผูฟองคดีและพนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่อายคุรบหกสิบปบริบูรณและบรรจุเปนพนักงานกอนวันที ่๑ มีนาคม 
๒๕๔๗ เทาน้ัน โดยมิไดกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวมโดยตรงแตอยางใด   
อีกทั้ง ไมปรากฏเหตุจําเปนอ่ืนที่เปนอุปสรรคขัดขวางจนทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีภายใน
ระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีขอหาดังกลาว
ไวพิจารณา ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๓๗/๒๕๕๕) 

   กรณีฟองวา กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เฉพาะในสวนของตารางเทียบขั้นเงินเดือนทายกฎดังกลาว และคําอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. วาดวย 
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะที่กําหนดวา “ใหครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูอยูกอนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๔๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หากไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น ๑๐,๗๗๐ บาท ก็ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ไดรับอยูเดิม”  
เปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน กฎ ก.ค.ศ. และ
คําอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาว น้ัน  การฟองคดีน้ีเปนการฟองเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีและ
ขาราชการครูที่ไมไดรับการปรับอัตราเงินเดือนยอนหลังไปถึงวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู อันดับ คศ.๑ เทาน้ัน มิไดเปนประโยชนแกประชาชนโดยทั่วไป จึงมิใชการฟองคดี 
ที่เปนประโยชนตอสวนรวม และขอเท็จจริงตามคําฟองไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่เปนอุปสรรค
ขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมสามารถยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนด  
ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๙/๒๕๕๕ และ 
ที่ ฟ.๔๑/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

กรณีพิพาทเก่ียวกับงานทะเบียน 
 

การฟองคดีโตแยงคําส่ังปฏิเสธไมรับคําขอมีใบอนุญาตขับรถของผูฟองคดี
มีลักษณะเปนการฟองเพ่ือประโยชนของผูฟองคดี ไมเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ 
หรือสถานะของบุคคลท่ีจะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได  อีกทั้ง ไมเปนประโยชนตอสวนรวมหรือ 
มีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณา
พิพากษาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๔) 

กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองที่สั่งใหผูฟองคดีตองชําระคาปรับทางปกครองดวยเหตุที่ไมจัดสง
สําเนาบัญชีและงบการเงินประจําปของพรรคการเมืองกรณีเลิกพรรคภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด น้ัน  มีลักษณะเปนการยื่นฟองคดีเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีโดยตรง มิใชเพ่ือ
ประโยชนแกสวนรวม ทั้งไมมีเหตุจําเปนอ่ืนที่จะใหศาลรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาได ตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดี 
ที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๔) 

 

กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินที่ถูกเวนคืนฟองวา  
การกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 



 
 
๓๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหวางถนนพัฒนาการกับถนนสุขุมวิท ๑๐๓  
พ.ศ. ๒๕๔๕ คลาดเคลื่อนและไมเปนธรรม ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรุงเทพมหานคร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย เพ่ิมคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน  
เม่ือพิจารณาจากคําฟองและคําขอ ผลแหงคําพิพากษาคดีน้ีไมกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  
อีกทั้ง ไมปรากฏเหตุจําเปนอ่ืนที่เปนอุปสรรคขัดขวางใหผูฟองคดีไมอาจย่ืนคําฟองภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจรับคําฟองในกรณีน้ีที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๔) 

 

 กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 

 กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ปฏิเสธไมรับคําขอประทานบัตรของผูฟองคดี 
เน่ืองจากพ้ืนที่ตามคําขออยูในเขตประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ไมสามารถดําเนินการเพ่ือการอนุญาตประทานบัตรในพื้นที่ดังกลาวได ดังกลาว น้ัน  เม่ือการ
ฟองคดีน้ีเปนไปเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีเปนสําคัญ การรับฟองคดีไวพิจารณาจึงไมเปน
ประโยชนแกสวนรวมและยังไมปรากฏวามีเหตุใดๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางไมใหผูฟองคดี
สามารถยื่นฟองคดีน้ีภายในระยะเวลาการฟองคดีที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจ
รับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๕) 

 กรณีฟองวา นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผูฟองคดีเห็นวาขอ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
เพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาว น้ัน  การฟองเพิกถอนกฎกระทรวงดังกลาวก็เพ่ือประโยชนในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูฟองคดีทั้งสี่ มิใชเปนการฟองที่จะเปน
ประโยชนแกสวนรวมแตอยางใด  อีกทั้ง ไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดที่ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไมอาจนําคดี 
มาฟองไดภายในระยะเวลาการฟองคดี จึงไม มีเหตุ อันควรที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณา  
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๕) 
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 กรณีพิพาทเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 

  กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของนายอําเภอบึงนารางที่แตงตั้งนาย ป. ผูสมัครอีกรายหนึ่ง
เปนผูใหญบานโดยไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน  การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน ก็เพ่ือประโยชนของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานเปน
สําคัญ สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวาการฟองคดีของผูฟองคดีเปนการสงเสริมและเก้ือหนุนระบอบ
ประชาธิปไตยใหดํารงอยูและเปนไปตามวิถีทางที่ถูกตอง และเปนการปองปรามบุคคลอ่ืนที่จะ
สมัครรับเลือกเปนผูใหญบานใหตองมีความสุจริตนั้น กรณีดังกลาวไมใชผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจาก 
คําพิพากษา การรับคําฟองนี้ไวพิจารณาจึงไมเปนประโยชนแกสวนรวม ตามนัยมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

   กรณีฟองโตแยงมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติที่ใหผูฟองคดียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในฐานะที่ผูฟองคดีเปนกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยจึงเปน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในลักษณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินพรอมทั้งเอกสารประกอบ น้ัน  เม่ือคําพิพากษาคดีน้ีหากจะกอใหเกิดประโยชน
ก็คงเปนประโยชนแกผูฟองคดีที่ไมตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามมติของ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนสําคัญ การรับคําฟองคดีน้ีไว
พิจารณาจึงไมเปนประโยชนแกสวนรวมโดยตรงและอยางแทจริงเปนสําคัญแตอยางใด  
นอกจากนั้น ยังไมปรากฏวามีเหตุจําเปนใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจย่ืนฟองคดีน้ีภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนดได ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาตามที่มาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
 

  กรณีฟองวา เทศบาลเมืองจันทบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
ไมดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ผูรองสอดตอเติมอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย เปนเหตุให
ทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเทศบาลเมืองจันทบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  คําฟองของผูฟองคดี 
ที่ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายเปนคําฟองเพ่ือประโยชนของผูฟองคดีทั้งสอง
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โดยตรง มิใชคดีที่ยื่นคําฟองเพ่ือประโยชนแกสวนรวม และกรณีมิไดมีเหตุอ่ืนที่เปนอุปสรรค
ขัดขวางมิใหผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕) 
 

กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

กรณีฟองวา เจาหนาที่ของการกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬา 
ยิงปนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดตัดสินการแขงขันกีฬายิงปนของทีมกีฬายิงปน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนนักกีฬาอยูดวยแพทางเทคนิค ทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไดรับความเสียหาย ไมไดรับเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรในการแขงขันดังกลาว น้ัน   
เม่ือการฟองคดีน้ีก็เพ่ือประโยชนสวนตัวของผูฟองคดีทั้งสี่โดยแท ทั้งไมเก่ียวกับการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล และไมเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง 
ในกรณีน้ีที่ยื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๕๓๓/๒๕๕๔) 
   กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดซ้ือรถยนตยี่หอฮอนดา รุน CR-V จากตัวแทน
จําหนายรถยนตแตปรากฏวารถยนตคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองในการผลิต ผูฟองคดีจึงไดมี
หนังสือรองเรียนไปยังบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขอใหบริษัทดําเนินการ
แกไขหรือเปลี่ยนรถคันใหมใหแกผูฟองคดีแตบริษัทฮอนดาฯ ไมดําเนินการให ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ
ถึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อรองเรียนขอความเปนธรรมในกรณีดังกลาว แตคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีมติไมดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดีและใหยุติเรื่องรองเรียนของ 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดี น้ัน  การฟองขอใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนินคดีกับบริษัทฮอนดาฯ แทนผูฟองคดีในกรณีดังกลาว เปนการฟองเพื่อประโยชน
เฉพาะตัวของผูฟองคดี มิใชคดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม  อีกทั้ง ไมปรากฏวามีเหตุจําเปนอ่ืนใด 
ที่เปนอุปสรรคขัดขวางทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมาฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
อันจะทําใหศาลมีอํานาจรับคําฟองที่ยื่นเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีแลวไวพิจารณาได 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๕๖/๒๕๕๕) 
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   ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจําเปนอ่ืน 
 

 ๑) กรณีที่ถือวามีเหตุจําเปนอ่ืน 
   

  กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาปากชอง ที่สอบสวนเปรียบเทียบและออกโฉนดที่ดินใหแกนาง พ. ผูยื่นคําขอ 
ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับซอนกับที่ดินของผูฟองคดี น้ัน  แมคดีน้ีจะปรากฏวา 
ผูฟองคดียื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด แตเน่ืองจาก 
คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินของเอกชนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ใหความสําคัญ จึงบัญญัติคุมครองไวในมาตรา ๔๑ ประกอบกับการใชอํานาจของหนวยงาน 
ทางปกครองมีผลโดยตรงตอสิทธิของผูฟองคดีที่รัฐธรรมนูญคุมครอง หากการกระทําของ
หนวยงานทางปกครองเปนจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง การท่ีศาลไมเขาไปตรวจสอบการกระทํา
ดังกลาวของหนวยงานทางปกครอง ยอมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อยางไมมีทางที่จะเยียวยาไดอีก  อีกทั้ง จะทําใหระบบการบริหารราชการแผนดินที่อยูภายใต 
หลักนิติรัฐตองเสียไป ทําใหเกิดการใชอํานาจทางปกครองโดยไมชอบไดงาย นอกจากนั้น  
เม่ือพิจารณาถึงเจตนาของผูฟองคดีเห็นไดวา ผูฟองคดีมิไดมีเจตนาที่จะปลอยปละละเลยใชสิทธิ
ในทางศาลเพื่อคุมครองสิทธิของตนเอง กรณีดังกลาวจึงถือวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครอง
สามารถรับคดีน้ีไวพิจารณาได  ดังน้ัน เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม สมควรที่ศาลปกครอง 
จะรับคดีน้ีไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๕๔) 

   กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนหนังสือของ
สํานักงานธนารักษพ้ืนที่เพชรบูรณที่คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี โดยอางวา 
รุกล้ําแนวเขตที่ราชพัสดุ และใหสํานักงานธนารักษพ้ืนที่เพชรบูรณ และกรมธนารักษชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนไดติดตามทวงถาม 
รวมทั้งหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของในการแกไขปญหาของที่ดินพิพาท
ดังกลาวไดมีความพยายามที่จะดําเนินการแกไขเรื่องนี้มาโดยตลอด ซ่ึงโดยวิสัยของวิญูชน 
ก็คงคาดหวังวากรณีการคัดคานการออกโฉนดที่ดินของสํานักงานธนารักษพ้ืนที่เพชรบูรณ 
จะไดรับการพิจารณาจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของใหเสร็จสิ้นไปไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
พฤติการณของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ที่เก่ียวของดังกลาวยอมมีผลทําใหไมเพียงแต 
ผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคน แมวิญูชนทั่วไปก็คงเชื่อวาหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ 



 
 
๓๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนโดยไมจําตองฟองเปนคดี ซ่ึงก็มีผล
ทําใหผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนไมดําเนินการฟองรองจนลวงเลยกําหนดเวลาท่ีกฎหมากําหนดให
ฟองคดีไป  ดังนั้น แมกรณีน้ีผูฟองคดีทั้งเกาสิบหาคนนําคดีมายื่นฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตก็มิไดทําให
วัตถุประสงคของการกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีซ่ึงตองการปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตอสวนรวมและราชการตองเสียไป ในทางตรงกันขามการที่องคกรตุลาการเขาไปตรวจสอบ
ความชอบในการกระทําของฝายปกครองดังกลาว ยอมเปนผลที่จะทําใหเกิดระบบการบริหาร
ราชการแผนดินที่ดีเกิดขึ้น กรณีจึงถือวามีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๕๕) 
 

กรณี พิพาทตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  กรณีฟองศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
เทศบาลนครสุราษฎรธานีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกเทศบาลฯ กรณีที่ผูฟองคดีในขณะที่
ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือใชเปน
สถานที่กําจัดขยะไมเหมาะสม ราคาสูงเกินปกติและไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ เปนเหตุให
เทศบาลไดรับความเสียหาย น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอเทศบาลนครสุราษฎรธานี ซ่ึงเทศบาลฯ และผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีซ่ึงเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ผูฟองคดีจึงตองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากอนจะครบ
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เทศบาลนครสุราษฎรธานีไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ แจงผลการพิจารณาอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด 
สุราษฎรธานีใหผูฟองคดีทราบ โดยผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณเม่ือวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ จากหนังสือดังกลาวจึงอาจทําใหผูฟองคดีเขาใจผิดเก่ียวกับระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณของเทศบาลฯ และผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีและระยะเวลาการฟองคดี 
ประกอบกับเม่ือพิจารณาหนังสือฉบับขางตนของเทศบาลแลว เห็นวามิไดระบุวิธีการย่ืนคําฟอง
และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไว ซ่ึงมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๔๙ 
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กําหนดใหขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองออกไปเปนหน่ึงปนับแตวันที่ได รับคําสั่ง กรณี 
จึงมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาได ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕) 
 

   ๒) กรณีที่ไมถือวามีเหตุจําเปนอ่ืน 
 

    กรณีพิพาทเก่ียวกับที่ดิน 
 

  กรณีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีและเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน  คดีน้ีผูฟองคดีอางวา
ไดรับจดหมายจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่อุทธรณคําส่ังทางปกครองแลวไมเปดดู
เพราะเขาใจวาเปนจดหมายใหไปเสียภาษีบํารุงทองที่ ซ่ึงโดยปกติวิสัยของวิญูชนแลว 
หากปรากฏวามีจดหมายจากทางราชการมาถึงตนแลวจะตองสันนิษฐานไดวาเปนเรื่องสําคัญ
และตองเปดอานเพ่ือใหทราบถึงสิทธิและขอความแหงจดหมายที่มาถึงตน ประกอบกับกรณีน้ี 
ผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครที่ไมออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ แลว ผูฟองคดีก็ไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังไมออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวตอสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงหากนับเวลาตั้งแตผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวจนถึงเวลาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ แจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ก็เปนชวงระยะเวลาที่ผูฟองคดี 
รอผลการวินิจฉัยอุทธรณและเปนชวงระยะเวลาที่พึงจะคาดหมายไดวาจะมีการแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณ อีกทั้งการพิจารณาของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครดังกลาวก็ไมเปนการ
พิจารณา ลาชาเกินสมควร การที่ผูฟองคดีเขาใจวาเปนจดหมายเรียกเสียภาษีบํารุงทองที่โดย 
ไมเปดจดหมายอานเพ่ือใหทราบขอความทําใหผูฟองคดีไมอาจฟองคดีไดภายในกําหนดเวลา 
การฟองคดี จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูฟองคดีเอง มิใชมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาล
จะรับไวพิจารณาได และแมคดีน้ีผูฟองคดีจะกลาวอางวาไดยายออกจากบานเลขที่ ๘๒  
ซอยอินทรามระ ๔๔ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แลวก็ตาม แตขอเท็จจริง
ปรากฏตามคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีวายังมิไดมีการแจงยายหรือยายทางทะเบียนราษฎร
แตอยางใด กรณีจึงถือวาบานเลขที่ดังกลาวเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดีตามกฎหมาย การแจง
ผลการพิจารณาอุทธรณของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดี
ขางตนจึงเปนการแจงโดยชอบดวยกฎหมาย และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบานเลขที่ดังกลาว
ผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีซ่ึงเปนหลานของผูฟองคดีไดเปดเปนรานอาหารโดยเปดใหบริการ



 
 
๓๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ตั้งแตเวลา ๑๗ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา และเวลากลางวันก็มีพ่ีชายของผูรับมอบอํานาจจาก 
ผูฟองคดีเปดเปนรานขายกาแฟ อีกทั้งพ่ีชายของผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีก็ทราบวา 
มีจดหมายจากทางราชการสงถึงผูฟองคดีแตเขาใจวาเปนเอกสารเสียภาษีบํารุงทองที่เชนเดียวกัน 
เหตุที่ผูฟองคดีกลาวอางดังกลาวจึงมิใชเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาพิพากษาได 
ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 กรณีฟองวา ผูฟองคดีซ่ึงเดิมเปนเจาหนาที่ของสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร สังกัด
ศูนยบริการเทคโนโลยีนิวเคลียรตามสัญญาจาง ไดรองทุกขขอใหพิจารณาตอสัญญาจางผูฟองคดี
แบบไมมีเง่ือนไขดวยระยะเวลา ๕ ป แตคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติไมดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน ทําให
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการฯ 
ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน น้ัน  การที่ผูฟองคดี
มิไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดี (วันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรไดรับหนังสือรองทุกขของผูฟองคดี) จึงเปนการยื่นคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แมผูฟองคดีจะกลาวอาง
วาผูฟองคดีไดทวงถามการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
งานบุคคล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) และผูอํานวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติก็ตาม แตกรณีดังกลาวก็มิไดเปนเหตุตองเลื่อนวันเริ่มนับระยะเวลา
การฟองคดีหรือขยายกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแตอยางใด และคดีน้ีไมปรากฏวามีเหตุ
จําเปนอ่ืนใดที่ทําใหผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได ทั้งไมเปน
ประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองจึงไมอาจใชดุลพินิจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสุงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๕) 

 

 กรณีพิพาทเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 กรณีฟองขอใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยชําระเงิน
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมใหแกผูฟองคดี น้ัน  การฟองคดีประเด็นนี้ไมไดเปนประโยชน
แกสวนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อีกทั้ง การที่ 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟองคดีอางวาไดใชเวลาไปในการรองเรียนตอส่ือมวลชนตางๆ ก็ไมใชเหตุจําเปนอ่ืนที่ทําให 
ผูฟองคดีไมอาจยื่นฟองคดีประเด็นนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได ศาลปกครองจึงไมอาจ 
ใชดุลพินิจรับคําฟองน้ีไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
(คําสั่งศาลปกครองสุงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๕) 
 

  ๔.๑๐.๓ การเปนที่สุดของคําสั่งรับคําฟองที่ย่ืนฟองเม่ือพนกําหนดเวลา
การฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๓๐ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕. คาธรรมเนียมศาล 

 

๕.๑ การชําระคาธรรมเนียมศาลกรณีผูฟองคดีหลายคนรวมกันยื่นคําฟอง 
เปนฉบับเดียว 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕.๒ การไมชําระคาธรรมเนียมศาลหรือชําระคาธรรมเนียมศาลไมครบถวน 
(มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับขอ ๓๗ วรรคสอง) 

 

 ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมศาล
มาแลว ๓ คร้ัง รวมเปนเวลา ๕๒ วัน ซ่ึงเปนระยะเวลาพอสมควรแลว การท่ีผูฟองคดีไดยื่น 
คําขอขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมศาลออกไปอีกเปนคร้ังที่สี่ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนได
พิจารณาแลวมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมศาล เม่ือตอมา 
ผูฟองคดีมิไดชําระคาธรรมเนียมศาลภายในกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่ง 
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๕๕) 

 ฟองแยงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูฟองคดีคืน
หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการฟองขอใหสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเน่ืองมาจากคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากผูฟองคดีตองคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดียอมไมอาจฟองรองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดตามสัญญาค้ําประกันได 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยอมไดรับการปลดเปลื้องไมตองชําระเงินคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒



 
 
๓๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เทากับจํานวนที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกันดังกลาวดวยโดยปริยาย หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง) 
จึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินที่ระบุไวในวงเงินค้ําประกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามทุนทรัพยสําหรับคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดตามมาตรา ๔๕ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระคาธรรมเนียมศาล 
และศาลปกครองชั้นตนไดสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับฟองแยงของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความตามขอ ๓๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๑/๒๕๕๕) 

 คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหยกคําขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ของผูฟองคดี หากผูฟองคดีประสงคจะดําเนินคดีตอไป ใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาล
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งศาล เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูฟองคดี 
หาไดดําเนินการชําระคาธรรมเนียมศาลแตอยางใด  ดังนั้น กรณีน้ีจึงถือไดวาไมมีการชําระ
คาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําฟอง 
ไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๕๕) 

 ผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันกระทําละเมิดตอผูฟองคดีขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  
เปนเงินจํานวน ๒,๒๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียมศาลจํานวน 
๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ัง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคําขอของผูฟองคดี สํานักงานศาลปกครองกลาง 
จึงมีหนังสือแจงคําสั่งศาลใหผูฟองคดีนําคาธรรมเนียมศาลไปชําระตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต
ไดรับคําสั่งศาล ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองบางสวน และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหมเปนใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน (และเพิ่มเติมตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร) ศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาคํารองขอถอนคําฟองบางสวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนาหลบเลี่ยงไมชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปน
เง่ือนไขในการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
เม่ือผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลตามคําส่ังศาล จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและให
จําหนายคดีออกจากสารบบความ เทากับวาศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอถอนคําฟอง
บางสวนแลวไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองตามคําขอ เน่ืองจากพฤติการณของผูฟองคดี



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เปนที่เห็นไดโดยประจักษวา ผูฟองคดีมีเจตนาหลบเลี่ยงไมชําระคาธรรมเนียมศาล ทั้งที่ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่สัง่ยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ของผูฟองคดี และแมวาผูฟองคดีจะมีสิทธิยื่นคํารองขอถอนคําฟองของตนในเวลาใดๆ กอนที่
ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีไดก็ตาม แตขอ ๘๒ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดกําหนดวา เม่ือผูฟองคดีขอถอนคําฟองคดีตอศาลแลว  
ศาลจะตองพิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองเสมอไป การที่ศาลจะอนุญาตใหผูฟองคดี
ถอนคําฟองหรือไม ศาลตองพิจารณาวาคดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองน้ัน เปนคดีที่เก่ียวกับ 
การคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือ
การถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสมหรือไม หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา  
คดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองน้ันเปนคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่ 
การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกัน 
โดยไมเหมาะสม ศาลจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได และคําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟอง
ใหเปนที่สุด ตามขอ ๘๒ วรรคสี่ แหงระเบียบฉบับดังกลาว เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอถอนคําฟองและพฤติการณและเหตุผลทั่วๆ ไป รวมทั้ง
ความสุจริตในการดําเนินคดีของผูฟองคดีและผลไดผลเสียของคูกรณีทุกฝายแลวมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองบางสวน เม่ือผูฟองคดีมิไดชําระคาธรรมเนียมศาลจํานวน 
๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองช้ันตนจึงชอบที่จะ 
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ ตามขอ ๓๗ วรรคสอง 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๕) 

 

๕.๓ การส่ังใหชําระคาธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ขอ ๓๔ วรรคสี่) 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
   

๕.๔ การคืนคาธรรมเนียมศาล (ขอ ๓๘) 

  

 ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๘ 

 

  กรณีที่ศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา และคืนคาธรรมเนียมศาลใหแก 
ผูฟองคดีตามขอ ๓๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมายถึง กรณีที่ศาลมีคําส่ัง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความในชั้นตรวจคําฟอง เน่ืองจาก 
คดีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หรือการฟองคดีไมเปนไปตามเง่ือนไข



 
 
๓๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การฟองคดี หรือผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลใหครบถวน หรือไมแกไขคําฟองภายใน
เวลาที่กําหนด ซ่ึงคําฟองในที่น้ีรวมถึงคําฟองเพ่ิมเติม และคําอุทธรณดวย 

  ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว และการฟองเพ่ิมเติมคดีน้ีไมเปนประโยชนแก
สวนรวม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนที่ศาลจะรับไวพิจารณา ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติมในขอหาน้ีของ
ผูฟองคดีไวพิจารณาและคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๔) 

  ศาลปกครองช้ันตนอนุญาตใหผูถูกฟองคดีทั้งสองผัดสงชําระคาธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองรองขอ ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองชําระคาธรรมเนียมศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวาการเบิกจายเงินมีหลายขั้นตอน และ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองผิดหลงในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาสงเงินคาธรรมเนียมศาล น้ัน 
ฟงไมขึ้น เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชําระเงินคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  
จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอ่ืนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอุทธรณอีกตอไป จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ัง
ของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา และใหคืน
คาธรรมเนียมศาลใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๕๔) 

 

  อยางไรก็ตาม กรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดีที่มีผล
ในทํานองเดียวกับคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เชน คําพิพากษายกฟองในเรื่องอํานาจศาล
หรือเง่ือนไขการฟองคดี หรือคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองตองคืน
คาธรรมเนียมศาลแกผูฟองคดีดวย 

  ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกคําฟองแยงของผูถูกฟองคดีเพราะเห็นวาเปน
คําฟองแยงที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวจึงไมอาจรับคําฟองแยงไวพิจารณาได 
ซ่ึงตองคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดในสวนของฟองแยงใหแกผูฟองคดีดวยตามขอ ๓๘ แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือศาลปกครองชั้นตนไมไดสั่งใหคืนคาธรรมเนียมศาล
ในสวนของฟองแยงใหแกผูถูกฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรแกไขใหถูกตอง พิพากษา
แกคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนเปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดในสวนของฟองแยง
ใหแกผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๔) 

  คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามยื่นคําฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลปกครองจึง
ไมมีอํานาจรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง
และใหคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดใหแกผูฟองคดีทั้งสาม ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พิพากษายืนและใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณใหแกผูฟองคดีทั้งสาม  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๕) 

  ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําพิพากษายกฟองคดีน้ี เพราะเห็นวา 
เปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดีตามกฎหมาย กรณีจึงถือเสมือนวาศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเพราะเห็นวาเปนการฟองที่พนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ดังน้ัน ศาลปกครองชั้นตนจึงตองคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูฟองคดีทั้งสามตามขอ ๓๘ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง และคืน
คาธรรมเนียมศาลสวนที่ศาลอนุญาตใหถอนคําฟองใหแกผูฟองคดีทั้งสาม ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพองดวยบางสวน พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหคืนคาธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดในชั้นศาลปกครองชั้นตนและในชั้นอุทธรณใหแกผูฟองคดีทั้งสาม (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๘/๒๕๕๕)   

  ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหชดใชคาเสียหายกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ผิดสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและจัดจําหนายขาว สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฟองแยงเรียก
คาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมสั่งใหสีแปรขาวเปลือกและสั่งสีแปรขาวเปลอืกลาชารวมเปนเงิน
จํานวน ๑๒,๕๒๕,๘๒๕ บาท ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือ
แทนกันชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๕,๗๒๐,๘๙๙.๑๔ บาท พรอมดอกเบี้ยและใหยก 
ฟองแยงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยใหคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนของฟองเดิม 
ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกฟอง 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระคาธรรมเนียมศาลช้ันอุทธรณแลว เปนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนของ
ฟองแยงของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังนั้น คดีในสวนของฟองแยงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนอัน 
ถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชอบที่จะไดรับคืนเงินคาธรรมเนียมศาลช้ันตนทั้งหมด การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังวา 
คดียังไมถึงที่สุด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ น้ัน ศาลปกครองสูงสุด
ไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลชั้นตน
ในชั้นฟองแยงทั้งหมดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๕๕) 
 

  กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ศาลปกครองสูงสุดก็ชอบที่จะคืนคาธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณใหแกผูอุทธรณเชนกัน 
  แมวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ จะไมมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลในการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลในกรณีที่ 



 
 
๓๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดี 
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมใหถูกตองก็ตาม แตเม่ือพิจารณา
หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับการเสียคาธรรมเนียมศาล คือ
หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีเสียคาใชจายนอย ประกอบกับการพิจารณา
ของศาลเปนการบริการสาธารณะอยางหน่ึง การที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบจนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดตองมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนแลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมใหถูกตอง 
โดยศาลปกครองสูงสุดยังมิไดทําการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี กรณีจึงเห็นควรคืนคาธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดในชั้นอุทธรณใหกับคูกรณีโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕) 
  

 ๒) กรณีที่ศาลปกครองอนุญาตใหถอนคําฟองและส่ังจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความตามขอ ๘๒ วรรคสี ่

 

  (๑) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  (๒) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๓) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดี
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก 

 

  (๑) กรณีส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  (๒) กรณีที่คืนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

   การที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดี
แกผูฟองคดี เปนเงิน ๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท น้ัน เห็นวายังไมถูกตอง เน่ืองจากผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๒ ตามอัตรา
คาธรรมเนียมศาลตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

(ฉบับที่ ๒๔) พ .ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนใหคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดีแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท ซ่ึงเปนจํานวนเทากับอัตรารอยละ ๒.๕ ของทุนทรัพยที่ชนะคดีจึงไมถูกตอง 
ปญหาการส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลเปนปญหาขอกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาได จึงพิพากษาแกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน 
เปนใหคืนคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๒ ของจํานวนทุนทรัพยที่ชนะคดีแกผูฟองคดี 
นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชัน้ตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๖/๒๕๕๕) 

 

  (๓) กรณีไมคืนคาธรรมเนียมศาล 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๕.๕ การยกเวนคาธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับขอ ๔๑/๑ ถึงขอ ๔๑/๖) 

 

 ๑) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด 

   

  แมผูฟองคดีจะมีเงินเดือนจากการประกอบอาชีพรับราชการและมีทรัพยสิน 
เปนที่ดินและบานพักอาศัย แตผูฟองคดีก็มีภาระหนี้เงินกูและรายจายประจําสําหรับผูฟองคดี
และนองสาวท่ีผูฟองคดีตองรับอุปการะ อีกทั้งผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไมได
คัดคานคํารองขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดีแตอยางใด  ดังน้ัน หากผูฟองคดี
จะตองขายทรัพยสินที่มีอยูหรือนําเงินเดือนบางสวนมาเสียคาธรรมเนียมศาลก็จะทําใหไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควร กรณีจึงถือไดวาโดยสถานะของผูฟองคดีถาไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ผูฟองคดีจึงควรไดรับอนุญาตใหดําเนินคดี
โดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด จึงมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีนี้โดยไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๕๕) 

     

 ๒) กรณีที่มีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวน 

 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาเสียหายจากการคัดคาน
การรังวัดที่ดิน ซ่ึงผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลเปนเงิน ๖๐,๑๖๒ บาท ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะบางสวน โดยใหชําระในอัตราหนึ่งในสี่ของจํานวนเงิน
คาธรรมเนียมศาลที่ตองชําระ แตผูฟองคดีอางวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล 



 
 
๓๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เพราะผูฟองคดีเปนเกษตรกรมีฐานะยากจนและเปนหน้ีธนาคาร เม่ือพิจารณาคาเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีเรียกตามคําฟองแลว เห็นวา คาเสียหายที่ผูฟองคดีเรียกจํานวนดังกลาวไมมีเหตุผล
ประกอบสนับสนุนที่เพียงพอจึงเขาขายเปนการฟองคดีที่ขาดขอเท็จจริงอันสมควรที่จะรับคําฟอง
ในสวนคาเสียหายที่เลื่อนลอยไวพิจารณา จึงมีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีน้ี โดยยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจํานวนสามในสี่ของจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลที่ตองชําระตามมาตรา ๔๕/๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๔๑/๑ ของระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๖/๒๕๕๕) 

 

 ๓) กรณีที่ไมมีเหตุสมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

 

  การที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลน้ัน ศาลจะอนุญาต 
ตามคําขอไดก็ตอเม่ือความปรากฏจากการไตสวนของศาลแลว เชื่อไดวาคูกรณีที่ยื่นคําขอนั้น 
ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอ ถาไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาล จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  กรณีที่ผูฟองคดีอางแตเพียงวากรรมการ
ผูจัดการของบริษัทผูฟองคดีถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามคําสั่งของศาลลมละลายนั้น บริษัทของ
ผูฟองคดีมิไดเปนผูซ่ึงศาลลมละลายกลางมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดอันจะทําใหบริษัทของ 
ผูฟองคดีเปนผูลมละลายไปดวยแตอยางใด และกรณีที่ผูฟองคดีอางวาบริษัทของผูฟองคดี 
เลิกประกอบกิจการและมีแตหน้ีสินน้ัน ก็เปนเพียงการอางแตเพียงฝายเดียวของผูฟองคดี  
ซ่ึงขอเท็จจริงตามที่กลาวอางและเสนอตอศาลนั้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหศาลเชื่อไดวา  
บริษัทผูฟองคดีไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระคาธรรมเนียมตอศาลไดและกรณีหากไมไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมศาล จะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดประกอบกิจการ
ในรูปแบบบริษัทจํากัด ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเพ่ือแสวงหากําไร เม่ือผูฟองคดี
ไมพิสูจนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ผูฟองคดีไมมีทรัพยสินใดๆ เหลืออยู อันจะเสียคาธรรมเนียม
ตอศาลได และในชั้นไตสวน ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่จะเปนเหตุใหศาลจะมีคําส่ังใหยกเวน 
เงินคาธรรมเนียมศาลได และเม่ือพิจารณาประกอบกับทุนทรัพยอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี 
มีจํานวนเพียง ๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีไดยื่นคําฟองคดีและมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน
เปนจํานวนถึง ๑๖,๙๕๘,๔๕๘ บาท ทั้งที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีชดใช
คาเสียหายจํานวน ๕๘๙,๘๒๖.๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวนดังกลาว การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเรียกคาเสียหายเปนจํานวนถึง ๑๖,๙๕๘,๔๕๘ บาท 
จึงเปนสวนที่ผูฟองคดีตองเปนผูรับภาระจากการฟองคดีดังกลาวเอง กรณีจึงยังไมมีเหตุหรือ 
เขาเง่ือนไขตามที่กฎหมายกําหนดไวที่ศาลตองยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีได  
จึงมีคําสั่งยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๑/๒๕๕๔) 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๕๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  คดีน้ีเม่ือพิจารณาคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลและเอกสารประกอบการ 
ไตสวนของผูฟองคดี รวมทั้งรายรับและหน้ีสินของผูฟองคดีเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมศาล 
ที่ผูฟองคดีจะตองชําระเปนเงินจํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท แลว เห็นวา ไมอาจเชื่อไดวาผูฟองคดี 
ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท หรือโดยสถานะของ 
ผูฟองคดีถาไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควรตาม 
มาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กับขอ ๔๑/๑ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๖/๒๕๕๕) 

  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดจากการไตสวนคําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลวา  
ผูฟองคดีเปนขาราชการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ อัตราเงินเดือน ๒๔,๗๓๐ บาท 
หักคาใชจาย กบข. ๗๔๑.๙๐ บาท สหกรณออมทรัพยกระทรวงพาณิชย ๘,๑๖๗.๑๒ บาท 
คงเหลือเงินเดือนสุทธิ ๑๕,๘๒๐.๙๘ บาท ผูฟองคดีมีบุตร ๓ คน จบการศึกษาและทํางานแลว 
๒ คน กําลังศึกษาอยู ๑ คน สวนภรรยามีรายไดจากการขายของชํา โดยสถานะของผูฟองคดี
ดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาธรรมเนียมศาลท่ีผูฟองคดีตองชําระจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
แลว เห็นไดวาผูฟองคดีอยูในวิสัยที่สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลไดโดยไมไดรับความเดือดรอน
เกินสมควรแตอยางใด แมจะไดความวาผูฟองคดีตองชําระคาเชาบานและดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ดวยก็ตาม  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ีมีจํานวน ๒,๕๐๐ บาท แตผูฟองคดีไดยื่นคําฟองและมีคําขอให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวนสูงถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมไดแสดงที่มาของ
คาเสียหายจํานวนดังกลาวใหศาลเห็นวาเปนคาเสียหายที่เกิดจากเหตุใดบาง ประกอบกับผูฟองคดี
ไดเคยยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองโดยขอแกไขจํานวนเงินคาเสียหายที่ขอใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ รับผิดจากจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงินเพียง ๑ บาท แตในการยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนผูฟองคดีไดมีคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แสดงใหเห็นถึงความไมม่ันคง 
ในจํานวนเงินคาเสียหาย มีลักษณะกลับไปกลับมา จึงเปนคาเสียหายที่ไมชัดเจนวาผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายจริง คาเสียหายจํานวนดังกลาวจึงเปนสวนที่ผูฟองคดีตองเปนผูรับภาระ 
จากการฟองคดีดังกลาวเอง กรณีจึงยังไมมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดใหศาลตองยกเวน
คาธรรมเนียมศาลใหแกผูฟองคดีได จึงมีคําส่ังยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๕) 
 
 



 
 
๓๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดจากการไตสวนและเอกสารที่ปรากฏในชั้นไตสวน 
คําขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีมีเงินสดที่จะชําระ
คาธรรมเนียมศาลไดจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท สวนคาธรรมเนียมศาลท่ีเกินจาก ๑๕,๐๐๐ บาท  
ผูฟองคดีไมมีเงินสดเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล แตเม่ือผูฟองคดียังคงมีเงินที่ไดรับจาก
การเวนคืนที่ดินไปลงทุนในกองทุนเปด ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ซ้ือหุนสหกรณ และมีเงินฝาก
ธนาคารเปนบัญชีฝากประจํา ๓๖ เดือน ซ่ึงยังไมครบกําหนด และมีรายไดจากการเก็บของเกาขาย 
กับรายไดจากเงินปนผลและดอกเบี้ยจากธนาคาร มีที่พักอาศัย อยูตัวคนเดียว ไมมีหน้ีสิน  
โดยสถานะของผูฟองคดีมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลได จึงมีคําส่ังยกคําขอ
ของผูฟองคดีที่ขอดําเนินคดีโดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลสวนที่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๗/๒๕๕๕) 

 

๖. ฟองซอน ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา และฟองซ้ํา 
 

๖.๑ ฟองซอน (ขอ ๓๖) 

 

 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซอน  

 

 (๑) ยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหมในเรื่องเดียวกันกับคํารองขอใหพิจารณา 
คดีใหมที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เปนฟองซอน 

  เดิมศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
ของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา เน่ืองจากขอกลาวอางของผูฟองคดีที่ ๑ เปนเพียงการโตแยง 
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเทาน้ัน ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๕  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมไวพิจารณาและคดีอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม
โดยขอใหร้ือฟนคดีมาพิจารณาใหมในเรื่องเดียวกันกับคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
ในคดีดังกลาวเปนคดีน้ีอีก และเม่ือคดีเดิมยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
จึงตองหามมิใหยื่นคําฟองเร่ืองเดียวกันตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอ่ืนอีกตามขอ ๓๖ (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๒/๒๕๕๔) 

  

 (๒) คําฟองเร่ืองเดียวกัน แมจะเปลี่ยนตัวผูถูกฟองคดีหรือคําขอ ก็เปนฟองซอน 
  คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองผู อํานวยการเขตจตุจักร เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑  

หัวหนางานโยธา สํานักงานเขตจตุจักร เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ นายชางโยธา สํานักงานเขตจตุจักร 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๑ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง กรณีฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งสามละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ในกรณีละเวนไมดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของอาคาร 
ที่กอสรางอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต โดยอาคารดังกลาวมีการตอเติมและ
ดัดแปลงอาคารชิดแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี ทําใหมีนํ้าซึมผานแนวกําแพงเขามาในเขตที่ดิน
ของผูฟองคดีจนไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจึงรองเรียนไปยังผูถูกฟองคดีทั้งสาม  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสามเพิกเฉยไมมีการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนที่ เ ก่ียวของ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
มีคําส่ังและดําเนินการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองกลางมีคําสั่ง 
รับคําฟองไวพิจารณา และคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง สําหรับคดีน้ี 
ผูฟองคดียื่นฟองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูถูกฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีในคดีน้ี 
ในฐานะผูบังคับบัญชาไมดําเนินการใหผูอํานวยการเขตจตุจักรปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร เพ่ือแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผูฟองคดี  ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบตัิหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยควบคุมดูแลและสั่งการใหผูอํานวยการเขตจตุจักรในฐานะผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวของภายใน
ระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด กรณีจึงเปนการฟองคดีที่มีสภาพแหงขอหา และขออางที่อาศัย 
เปนหลักแหงขอหา รวมทั้งคําขอบังคับอันสืบเนื่องมาจากมูลกรณีเดียวกันกับคดีตามคําฟองเดิม
ที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน แมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูถูกฟองคดี 
และมีคําขอบังคับที่แตกตางไปจากคดีกอนอยูบางก็ตาม แตคดีทั้งสองตางมีประเด็นที่เปนหลัก
เก่ียวเนื่องกับการละเลยไมควบคุมดูแล และการละเวนไมดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของ
อาคารที่กอสรางอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ซ่ึงตองวินิจฉัยกอนที่จะวินิจฉัย 
ในประเด็นอ่ืนเปนอยางเดียวกัน  ดังน้ัน คําฟองคดีน้ีจึงเปนฟองซอน ตองหามตามขอ ๓๖ (๑) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๙/๒๕๕๔) 

 กอนยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองตอศาลปกครองนครราชสีมาตาม 
คดีหมายเลขดําที่ ๔๗/๒๕๕๐ โดยฟองวา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย สาขาประโคนชัย 
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
ในการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๕๓๒ ใหแกผูฟองคดี อันเปนคดีพิพาท 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงศาลปกครอง
นครราชสีมาไดรับคําฟองไวพิจารณาแลวและคดีอยูระหวางพิจารณา  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่น 
คําฟอง ฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ในขอหาเดียวกันตอศาลปกครองกลางอีก  
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๑๗/๒๕๕๐ ซ่ึงศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาโดยเห็นวาเปนการ



 
 
๓๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ฟองซอนและศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยืน การท่ีผูฟองคดีนําคดีในเรื่องเดียวกันนี้มาฟอง 
ตอศาลปกครองกลางเปนคดีน้ีอีก โดยการเพ่ิมเติมผูถูกฟองคดีบางรายและมีคําขอใหมให
แตกตางไปจากเดิม แตมีวัตถุประสงคเดียวกันคือขอใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน 
น.ส ๓ เลขที่ ๕๓๒ และแจกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีเชนเดียวกับคดีหมายเลขดําที่ ๔๗/๒๕๕๐  
ของศาลปกครองนครราชสีมาซ่ึงอยูระหวางพิจารณา กรณีจึงเปนการนําขอเท็จจริงในเหตุเดียวกัน
หรือเร่ืองเดียวกันมาฟองตอศาลอีก อันเปนการฟองซอนซึ่งตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๘/๒๕๕๔) 

 ผูฟองคดีเคยยื่นฟองนายกเทศมนตรีตําบลกังแอนวา การที่นายกเทศมนตรีตําบล
กังแอน ไมตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะใหแกผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหนายกเทศมนตรีตอใบอนุญาตและใหจาย
คาชดเชย  ตอมา กอนที่ศาลปกครองชั้นตนจะอานคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกลาว  
ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตนความวา การที่เทศบาลตําบลกังแอน (ผูถูกฟองคดี) 
มีคําสั่งปฏิเสธไมตอใบอนุญาตประกอบกิจการใหผูฟองคดี เปนคําส่ังที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ปฏิเสธไมตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการใหผูฟองคดี และใหชดใชคาเสียหาย แมวาผูฟองคดีจะฟองผูถูกฟองคดี 
เปนคนละรายก็ตาม แตวัตถุแหงคดีที่พิพาทที่ศาลจะตองตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายนั้น
เปนคําสั่งเดียวกัน กรณีจึงถือวาคดีน้ีกับคดีกอนที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยแลว เปนคดีเร่ืองเดียวกัน 
การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองอีก จึงเปนการฟองซอน อันเปนการตองหาม 
ตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๗๒/๒๕๕๕) 

 คําฟองเพ่ิมเติม เปนคําฟองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
จึงตองอยูในบังคับของขอ ๓๖ (๑)  แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เม่ือผูฟองคดี
เคยยื่นฟองผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๓๑/๒๕๕๓ กลาวหาวา 
ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษาไดออกประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหนงในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี 
เขารับการฝกอบรม เพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๐ (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไมชอบ ขอใหเพิกถอนประกาศดังกลาว ขอใหผูถูกฟองคดี
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เม่ือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยไมเพ่ิม
คะแนนสอบใหกับผูเขาสอบรายอ่ืนที่มิไดรองทุกข และขอใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจในการประชุมคร้ังที่ ๒๗/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ คดีดังกลาว



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๓ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อยูระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมในคดีน้ี โดยฟองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ และผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา กลาวหาวาผูบัญชาการกองบัญชาการ
ศึกษาออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไมชอบ ซ่ึงเปนขอเท็จจริงเชนเดียวกับ 
คําฟองในคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๓๑/๒๕๕๓ ของศาลปกครองกลาง จึงเปนการนําเร่ืองเดียวกัน 
ที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลมายื่นฟองตอศาลอีก เปนการตองหามตามขอ ๓๖ (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๕) 

 

  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซอน 

 

  (๑) เม่ือผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหมแกไขคําสั่งเดิม ถือวาคําสั่งเดิมถูกยกเลิกแลว 
การที่ผูฟองคดีนําคําสั่งใหมมาฟองตอศาลเปนคดีใหม จึงไมเปนฟองซอน  

   คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีไดออกคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการในมูลกรณีเดียวกันรวม ๒ คําส่ัง ดังน้ี คําส่ังที่หน่ึง คือ คําสั่ง
ที่ ๖๐๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และคําส่ังที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๖ (เพ่ิมเติม) ที่ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซ่ึงมีผูฟองคดีรวมอยูดวยรับผิดชดใชเงินคืน
แกผูถูกฟองคดี ๒.๕ สวน ใน ๑๐ สวน ของความเสียหายทั้งหมด คนละเทาๆ กัน ในลักษณะ
ลูกหน้ีรวม เปนเงิน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท คําสั่งที่สอง คือ คําสั่งที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๒ ที่ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซ่ึงมีผูฟองคดีรวมอยูดวยรับผิดชดใชเงินคืน
แกผูถูกฟองคดีในอัตรารอยละ ๒๕ ของความเสียหายจํานวน ๓๘,๑๙๑,๖๖๒.๖๓ บาท  
คิดเปนเงิน ๙,๕๔๗,๙๑๕.๖๕ บาท โดยใหรับผิดเปนเงินคนละ ๒,๓๘๖,๙๗๘.๙๑ บาท  
ซ่ึงจะเห็นไดวา คําสั่งดังกลาวทั้งสองเปนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายในมูลกรณี
เดียวกันเปนจํานวนเงินที่แตกตางกัน แมวาคําส่ังที่สองระบุวาเปนคําส่ังที่แกไขเปลี่ยนแปลง
คําสั่งที่หน่ึง โดยมิไดระบุใหยกเลิกคําส่ังที่หน่ึง ก็ตองถือวาคําสั่งที่หน่ึงถูกคําส่ังที่สองยกเลิก 
โดยปริยายแลวตั้งแตวันที่คําสั่งที่สองมีผลใชบังคับ ซ่ึงก็คือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ การท่ี 
ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีเปนคดีน้ีโดยมีคําขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งของผูถูกฟองคดี ที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒  
โดยใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินนอยกวาเดิม จึงไมเปนการยื่นฟองในเรื่องเดียวกันกับคดีเดิม 
ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน เพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดี ที่ ๖๐๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และคําสั่งที่ ๒๒๒ /๒๕๔๖  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ (เพ่ิมเติม) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๘/๒๕๔๖ และศาลปกครองชั้นตน 
ไดมีคําพิพากษาแลว ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  ดังนั้น การท่ี 



 
 
๓๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีเปนคดีน้ี จึงไมเปนการตองหามตามความในขอ ๓๖ (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๗/๒๕๕๔) 

  การฟองคดีที่เปนการตองหามตามขอ ๓๖ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ตองเปนการฟองคดีที่นําขอเท็จจริงที่เปนเหตุเดียวกัน หรือการกระทําเดียวกัน 
ที่ถูกกลาวหาวาไมชอบมาฟองมาฟอง เม่ือคดีน้ีกับคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๘๑/๒๕๕๑ ของ 
ศาลปกครองกลาง แมผูถูกฟองคดีจะเปนบุคคลชุดเดียวกัน เหตุแหงการฟองคดีเก่ียวเนื่องกัน
ตลอดจนมีคําขอที่ ซํ้าซอนกันแตเหตุแหงการฟองคดีตางกัน กลาวคือ คดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๖๘๑/๒๕๕๑ เปนการกลาวหาวาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ ตลอดจนขอสอบที่ออกไมชอบ ขอใหเพิกถอนขอสอบ 
ที่ไมถูกตองและใหคํานวณคะแนนใหผูฟองคดีใหม แตคดีน้ีฟองวาประกาศรายชื่อผูสอบผาน
ขอเขียนเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไมชอบ เพราะมีการเพ่ิมคะแนน 
แกผูเขาสอบทุกคน ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงคดีหรือการกระทําที่ผูฟองคดีกลาวหาวาไมชอบ 
จึงตางกัน  ดังน้ัน แมผูถูกฟองคดีจะเปนบุคคลชุดเดียวกัน วัตถุแหงคดีที่ขอใหศาลวินิจฉัย 
จะคลายคลึงกันก็ไมใชเปนการฟองคดีเรื่องเดียวกัน จึงมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๑/๒๕๕๕) 

  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลนครสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออก
คําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการในมูลกรณีเดียวกันรวม ๒ คําส่ัง  
โดยท้ังสองคําสั่งเปนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายในมูลกรณีเดียวกันเปนจํานวนเงิน
ที่แตกตางกัน แมวาคําสั่งที่สองระบุวาเปนคําสั่งที่แกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังที่หน่ึง โดยมิไดระบุ 
ใหยกเลิกคําสั่งที่หน่ึง ก็ตองถือวาคําสั่งที่หน่ึงถูกคําส่ังที่สองยกเลิกโดยปริยายแลวตั้งแตวันที่
คําสั่งที่สองมีผลใชบังคับ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคดีน้ีโดยมีคําขอ 
ใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คําสั่ง 
ที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ซ่ึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินมากกวาเดิม  
จึงไมเปนการยื่นฟองในเร่ืองเดียวกันกับคดีเดิม ที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตอศาลปกครองชั้นตน เพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ คําส่ังที่ ๖๐๙/๒๕๔๕  
และคําสั่งที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๓/๒๕๔๖ และศาลปกครองชั้นตนไดมี 
คําพิพากษาแลว ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  ดังน้ัน การท่ี 
ผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคดีน้ี จึงไมเปนการตองหามตามความในขอ ๓๖ (๑)  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๕) 

  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๕ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 (๒) แมจะเปนเรื่องเดียวกันกับคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง  
แตผูฟองคดีในคดีน้ีไมใชผูฟองคดีในคดีกอน ไมเปนฟองซอน 

  คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองฟองขอใหเพิกถอนมติรวม ๒ มติ คือ มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการขาราชการตํารวจบริหารงานบุคคล (อ.ก.ตร. บริหารงานบุคคล) คร้ังที่  
๑๐/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
(ก.ต.ช.) คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยศาลปกครองชั้นตนเห็นวา  
ในประเด็นดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๑ ไดเคยยื่นอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาในคดีกอน  
คือ คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๙๕/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๔๕๒/๒๕๕๓ ของศาลปกครองกลาง  
ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ กับผูถูกฟองคดีคดีน้ีเปนคูกรณี และขณะยื่นฟองคดีน้ี คดีเดิมอยูระหวาง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงเปนการยื่นฟองซอนในประเด็นซึ่งตองหามตามขอ ๓๖ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๒ ในคดีน้ี
ไมใชหน่ึงในผูฟองคดีในคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๙๕/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๔๕๒/๒๕๕๓  
ของศาลปกครองกลาง กรณีของผูฟองคดีที่ ๒ จึงไมเขาหลักเกณฑการฟองซอนตามขอ ๓๖ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๕๕) 
 

๖.๒ ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา (ขอ ๙๖) 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖.๓ ฟองซ้ํา (ขอ ๙๗) 

 

 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนฟองซ้ํา 

 

 (๑) ยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมในประเด็นที่ศาลปกครองเคยมีคําสั่งถึงที่สุด 
ไมรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมไปแลว เปนฟองซ้ํา 

  คําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีใหมเปนคําฟองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีเคยมีคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษา 
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาแลว  
ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําขอไวพิจารณา และศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยืนตาม 
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีใหมอีกคร้ัง จึงเปนการฟองซ้ําตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ที่ผูฟองคดีอุทธรณวา การขอพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม 
เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีกระทําตอศาล จึงไมใชคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็น 



 
 
๓๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันหรือการฟองซํ้าน้ัน เห็นวา หากศาลพิจารณารับคําขอ
ของผูฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมผูถูกฟองคดีก็จะตองเปน 
ผูถูกฟองคดีในคดีเดิมอันเปนคูกรณีเดียวกันจึงตองดวยขอ ๙๗ แหงระเบียบดังกลาว ศาลจึง 
ไมอาจรับคําขอใหพิจารณาคดีใหมของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่  ๔๔๘ /๒๕๕๔  ที่  ๖๑๘ /๒๕๕๔  ที่  ๖๔๐ /๒๕๕๔  ที่  ๗๓๑ /๒๕๕๔  ที่  ๗๓๗ /๒๕๕๔  
ที่  ๑๒๙ /๒๕๕๕  ที่  ๑๓๗ /๒๕๕๕  ที่  ๑๘๕ /๒๕๕๕  ที่  ๓๙๕ /๒๕๕๕  ที่  ๔๐๗ /๒๕๕๕  
และที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

  

 (๒) คดีเดิมศาลปกครองมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากคดีไมอยู 
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

  คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลปกครองกลางในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๙๓๙/๒๕๕๒ โดยกลาวอางวาการที่กระทรวงกลาโหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ออกคําสั่งพักราชการผูฟองคดี และออกคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากประจําการ เปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังทั้งสองฉบับดังกลาว รวมทั้งกลาวอางวา
กองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนผูฟองคดีโดยไมมีมูลและซ้ําซอน 
กับคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของกรมแพทยทหารบก ซ่ึงศาลปกครองกลางมีคําส่ัง 
ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๖๐/๒๕๕๒ ไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากเปนขอพิพาทเก่ียวกับ 
การดําเนินการทางวินัยทหาร ซ่ึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามคําสั่งที่ ๖๖๘/๒๕๕๓ คดีดังกลาวจึงถึงที่สุดแลว คดีน้ีผูฟองคดี
ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่พักราชการผูฟองคดี ใหผูฟองคดีออกจาก
ประจําการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ตั้งกรรมการสอบสวนผูฟองคดี จึงเปนการยื่นฟอง
คูกรณีเดียวกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีกอนซึ่งศาลไดมี 
คําพิพากษาหรือคําสัง่ชี้ขาดถึงที่สุดแลว ซ่ึงตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๕๕) 

 

 (๓) คดีเดิมศาลปกครองมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากผูฟองคดี
นําคดีมาฟองเม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีใหม เปนฟองซ้ํา 

  ผูฟองคดีเคยยื่นฟองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงและปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตอศาลปกครองสงขลาเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๔/๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เลื่อนขั้น 



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๗ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เงินเดือนในรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ใหแกผูฟองคดี  
ซ่ึงศาลปกครองสงขลามีคําพิพากษาวา ในสวนของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ รอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ และรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดี 
อยูในระหวางถูกปลดออกจากราชการและไมไดอยูปฏิบัติราชการจึงไมมีผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะประเมินผลใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีในรอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาว  
จึงชอบแลว เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๙/๒๕๕๒  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นฟองจังหวัดพัทลุงและ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอศาลปกครองสงขลาเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔/๒๕๕๓ 
ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายและคาขาดประโยชนจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําส่ังปลดผูฟองคดีออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองสงขลามีคําสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  เน่ืองจากผูฟองคดีนําคดีมาฟอง
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๖/๒๕๕๓ คูกรณีทั้งสองคดีมิไดอุทธรณคําพิพากษาและคําสั่งดังกลาว 
คดีทั้งสองจึงเปนอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ตอมา ผูฟองคดี 
นําคดีมาฟองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอศาลปกครอง
สงขลาเปนคดีน้ี ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีในรอบวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายและคาเสียโอกาสที่ผูฟองคดี 
ไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  
เม่ือคําฟองทั้งสองขอหามีประเด็นซึ่งตองวินิจฉัยเปนอยางเดียวกันกับคดีซ่ึงศาลปกครองสงขลา
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดเปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๔/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๙/๒๕๕๒  
และคดีหมายเลขดําที่ ๑๔/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖/๒๕๕๓ ตามลําดับ ประกอบกับ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามคดีเปนผูถูกฟองคดีรายเดียวกัน  ดังน้ัน คําฟองทั้งสองขอหาในคดีน้ี  
จึงเปนกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีถึงที่สุดซ่ึงตองหามมิใหคูกรณีเดียวกัน 
ฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๕/๒๕๕๔) 

  คดีกอนผูฟ องค ดี เคย ย่ืนฟองผู ถูกฟองคดีตอศาลปกครองชั้ นตนว า  
ผูถูกฟองคดีกอสรางทาเทียบเรือรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี และมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชราคาที่ดินแปลงดังกลาว ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากเปนการยื่นฟองเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี 
มิไดอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาว คดีจึงถึงที่สุด เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองวา  



 
 
๓๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
  
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีกอสรางทาเทียบเรือทับที่ดินของผูฟองคดี 
และมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย คําฟองของผูฟองคดีทั้งสองคดีจึงมีประเด็นที่ศาล
จะตองวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุแหงการฟองคดีอยางเดียวกันคือ ผูถูกฟองคดีกอสรางทาเทียบเรือ
ทับที่ดินของผูฟองคดีหรือไม เม่ือคดีกอนศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังและคดีถึงที่สุดแลว  
ผูฟองคดีจะนํามูลเหตุแหงการฟองคดีในคดีกอนมาฟองในคดีน้ีซ่ึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย 
โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันกับคดีกอนที่ถึงที่สุดไปแลวหาไดไม แมจะมีการเปลี่ยนแปลงคําขอ 
แตก็เปนขอพิพาทในประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นคําฟองคดีน้ี 
จึงเปนการยื่นคําฟองในคดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวตามขอ ๙๗  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๗/๒๕๕๔) 

  คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูถูกฟองคดีขอใหศาล 
มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีพิจารณาคืนสิทธิการไดรับเงินเดือนในระหวางถูกพิจารณาทางวินัย 
รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ที่จะตองไดรับตามกฎหมาย และฟองเพ่ิมเติมวา 
การที่ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการคืนสิทธิประโยชนตางๆ แกผูฟองคดีเปนการละเมิดทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนเงินเดือนและชดใชคาเสียหาย  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติมไวพิจารณาเพราะเปนการฟองที่พนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีนํามูลเหตุแหงการฟองคดีในคดีกอนมาฟองเปนคดีน้ีขอให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดชดใชคาเสียหาย 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่เปนเหตุใหผูฟองคดีเสียสิทธิประโยชนในการใชทรัพยสิน  
เสียสิทธิประโยชนตางๆ ในการรับราชการ และเสื่อมเสียตอชื่อเสียง แมจะมีการเปลี่ยนตัว 
ผูถูกฟองคดีใหแตกตางไปจากคดีกอน แตประเด็นขอพิพาทท่ีขอใหศาลวินิจฉัยเปนเหตุ 
อยางเดียวกันกับคดีกอนที่ศาลปกครองไดมีคําส่ังถึงที่สุดไปแลว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคดีนี้
เปนหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีในคดีกอน จึงเปนการที่คูกรณีเดียวกันฟองคดีในประเด็น
ที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันเปนการฟองซํ้าตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๕๕) 

  คดีกอนผูฟองคดีฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลบานกง จังหวัดขอนแกน 
เทศบาลตําบลหนองแก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตามลําดับ) รวมกันชําระคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี จากกรณีออกคําส่ังไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหาย ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๕๓ ไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา เน่ืองจากเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาในการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่ ๖๒๔/๒๕๕๓ ยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  ตอมา  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๖๙ 
       

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีทั้งสามแจงใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสามไดปฏิบัติหนาที่ถูกตอง 
ตามกฎหมายแลว ไมตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไดนําคดีน้ีมาฟอง
ตอศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชคาเสียหาย 
เม่ือคําฟองคดีน้ีมีขอเท็จจริงเชนเดียวกับขอเท็จจริงในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๓/๒๕๕๓  
ของศาลปกครองชั้นตนซึ่งถึงที่สุดแลวตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๒๔/๒๕๕๓ ผูฟองคดีจะ
ยกเอาหนังสือของผูฟองคดีและหนังสือของผูถูกฟองคดีทั้งสามดังกลาว มาเปนเหตุเพ่ือฟองคดี
ตอศาลปกครองอีกไมได เม่ือผูฟองคดีนําคดีที่ไดมีคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลวมาฟองผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน จึงตองหามตามขอ ๙๗ แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๕) 

  คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองนายอําเภอสรรคบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหเพิกถอน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับบุตรบญุธรรมที่ ๑๕๑/๒๕๔๘ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีคาํสั่งยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เน่ืองจากฟองเม่ือพนระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คําส่ังดังกลาวจึงเปนที่สุด 
เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองวานายอําเภอสรรคบุรี กระทําการโดยมิชอบดวยกฎหมายและไมถูกตอง
ตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติราชการ เปนเหตุให
หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไมชอบดวยกฎหมาย และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดนําไปใชอางสถานะความเปนบุตรบุญธรรมจนเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ขอใหศาล
พิพากษาหรือมีคําสั่งวาการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไมชอบ 
ดวยระเบียบของทางราชการ และขอใหเพิกถอนสถานการณเปนบุตรบุญธรรมของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ กรณีจึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยของคดีกอนกับคดีน้ีเหมือนกัน และแมในคดีน้ีจะระบุตัว 
นาง ส. เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ิมเขามาในคดี รวมทั้งเปลี่ยนคําขอจากคดีกอนที่ขอใหเพิกถอน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เปนขอใหพิพากษาวาการออกหนังสือดังกลาว 
ไมชอบดวยระเบียบของราชการนั้นก็ตาม การฟองคดีน้ีคงมีมูลเหตุแหงการฟองคดีเปน 
เรื่องเดียวกันกับการฟองคดีกอนที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแลว การท่ี 
ผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองอีกจึงเปนการตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ได
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๕๕) 
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 (๔) การท่ีผูฟองคดีนําการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่เก่ียวเนื่องกับกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาโดยไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว มาฟองเปนคดีตอศาลอีก 
เปนฟองซ้ํา 

  คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองกรุงเทพมหานครและผู อํานวยการตลาดนัด 
กรุงเทพมหานคร (ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในคดีน้ี) เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมดําเนินการพิจารณาแกไขเปลี่ยนชื่อ 
แผงผูคาเลขที่ ๙๓ และเลขที่ ๙๔ มาเปนชื่อของผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครองกลางเปนอีกคดีหน่ึง เน่ืองจากการที่ผูถูกฟองคดีไดจัดแผงคาชั่วคราวใหกับ 
ผูฟองคดีในขณะที่คดีเดิมอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง โดยไดจัดใหผูฟองคดี 
เขาทําการคาในแผงคาพิพาท ผูฟองคดีไดมีคํารองขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
พรอมกับหนังสือการโอนสิทธิเพ่ือเปลี่ยนชื่อจากผูคาเดิมมาเปนของผูฟองคดี ซ่ึงศาลปกครองกลาง
พิจารณาแลวไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๘๒/๒๕๕๓ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติ
หนาที่พิจารณาและมีคําสั่งกรณีคํารองขอเปลี่ยนชื่อผูคา ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
คดีถึงที่สุด หลังจากน้ัน ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาในคดีแรกเปนคดีหมายเลขแดง 
ที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๓ วาผูฟองคดีไมเปนผูมีสิทธิในแผงคาพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไดมีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวาไมสามารดําเนินการเปลี่ยนชื่อผูคาเปนชื่อผูฟองคดีได และไดมีหนังสือยกเลิกสิทธิ
แผงคาชั่วคราวของผูฟองคดี อันเปนมูลเหตุที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองในคดีน้ี โดยวัตถุประสงค 
ที่แทจริงของผูฟองคดีในการนําคดีมาฟองทั้งสองคดีดังกลาวน้ัน ก็เพ่ือตองการที่จะไดรับสิทธิ 
ในแผงคาเลขที่ ๙๓ และเลขที่ ๙๔ (ตอมาเปลี่ยนเปนแผงคาเลขที่ ๘๔ และเลขที่ ๘๕) การท่ี 
ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือแจงตอผูฟองคดีวา ไมสามารถเปลี่ยนชื่อแผงคา
เปนของผูฟองคดีไดและยกเลิกแผงคาชั่วคราวเลขที่ ๘๔ และเลขที่ ๘๕ โดยไดนําอุปกรณ 
โซแผงก้ันมาปดก้ันแผงคาเพ่ือไมใหผูฟองคดีไดเขาไปดําเนินการไดตามปกติ น้ัน กรณีจึงเปน
การดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาแลว ซ่ึงการพิจารณา
และมีคําพิพากษาของศาลไดวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลว กรณีจึงเปนการนําประเด็นที่ศาลได
พิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกันมาฟองอีก ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๕/๒๕๕๔) 

 

 (๕) คําฟองเดิมขอใหเพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในสวนของผูฟองคดี  
คําฟองใหมขอใหเพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งหมด แมจะเพ่ิมผูถูกฟองคดี ก็เปนฟองซ้ํา 

  คดีกอนผูฟองคดีฟองผู อํานวยการโรงเรียนภูมิวิทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



 
                                                                                                      

                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๓๗๑ 
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(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําส่ังโรงเรียนภูมิวิทยาที่ ๘๗/๒๕๔๘ เร่ือง เลื่อนขั้น
และอันดับเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนของผูฟองคดี ศาลปกครอง
ชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวเฉพาะในสวนที่เลื่อนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ใหแก 
ผูฟองคดี คูกรณีไมอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีเปนอันถึงที่สุด คดีน้ีผูฟองคดีขอใหศาล 
เพิกถอนคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยาที่ ๘๗/๒๕๔๘ เชนเดียวกันกับคดีเดิม แมจะมีการเพ่ิมสวนที่
เพิกถอนใหมีผลถึงขาราชการครูทั้งหมดและเพิ่มผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เขามา
ดวยก็ตาม แตการฟองคดีเพ่ือบุคคลภายนอกซึ่งผูฟองคดีไมใชผูรับมอบอํานาจจึงไมใชเปนการเพ่ิม
คูกรณี สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูดําเนินการภายในเพื่อใหมีการออก
คําสั่งฉบับที่ขอใหเพิกถอนจึงไมถือวาเปนการเพ่ิมคูกรณีในคดี ประกอบกับมูลเหตุพิพาทมาจาก
การออกคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยาที่ ๘๗/๒๕๔๘ โดยมิชอบ การฟองคดีน้ีจึงเปนการนําขอพิพาท
ในประเด็นที่ไดมีคําพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุดแลวมาฟองรองซ้ํากันอีกจึงตองหามตามขอ ๙๗ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓/๒๕๕๕) 

 

 (๖) คําฟองเดิมฟองวาการเลิกจางไมชอบ คําฟองใหมฟองขอใหชดใชคาเสียหาย
จากการเลิกจางโดยไมชอบน้ัน เปนฟองซ้ํา 

  คดีกอนผูฟองคดียื่นฟองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
(ผูถูกฟองคดี )  ตอศาลปกครองขอนแกนเปนคดีพิพาทเ ก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  
กรณีผูถูกฟองคดีเลิกจางผูฟองคดีโดยไมชอบ โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งเลิกจางผูฟองคดี เพิกถอนผลการประเมินการปฏิบัติงานท่ีเปนเหตุที่ทําใหเกิดการเลิกจาง 
ใหผูฟองคดีมีสถานะเปนพนักงานราชการตามเดิม ศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหผูถูกฟองคดีรับผูฟองคดีกลับเขาเปนพนักงานราชการตามเงื่อนไขเดิม และใหมีระยะเวลา
เทาที่เหลืออยูตามสัญญาเดิม  ตอมา ผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองผูถูกฟองคดีเปนคดีน้ีโดยอางวา 
การที่ผูถูกฟองคดีเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายจากการเลิกสัญญาเปนเงิน ๓๑๓,๗๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ ขอพิพาทในคดีน้ีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
เชนเดียวกับคดีเดิม และมีมูลเหตุมาจากสัญญาฉบับเดียวกัน เม่ือคดีกอนศาลปกครองชั้นตนได
มีคําพิพากษาและคดีถึงที่สุดแลว การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนคูกรณี
เดียวกันโดยอาศัยเหตุเดียวกับคดีเดิมเพ่ือเรียกคาเสียหายจากการเลิกสัญญาซ่ึงศาลไดวินิจฉัย
ในประเด็นแหงคดีแลว จึงเปนกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว 
ซ่ึงตองหามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 
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สําหรับคาเสียหายที่ผูฟองคดีฟองขอมาในคดีน้ีน้ัน เห็นวา ผูฟองคดียอมรูถึงความเสียหาย 
ที่ไดรับจากการถูกบอกเลิกสัญญาในขณะที่ยื่นฟองคดีเดิมแลว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
ดังกลาวจากผูถูกฟองคดีในคดีเดิมได การที่ผูฟองคดีไมไดเรียกคาเสียหายในคดีเดิมแตไดนําคดี
มาฟองตอศาลเปนคดีน้ีเพ่ือเรียกคาเสียหายโดยอางเหตุเดียวกับคดีเดิมจึงเปนการฟองซํ้า 
ตองหามตามขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๗๕/๒๕๕๕) 

 

 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเปนฟองซ้ํา 

 

 คดีน้ีเดิมผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลแพงเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
ซ่ึงศาลแพงไดรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา  ตอมา ระหวางการพิจารณาคดีของศาลแพง 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาล ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ วาคดีน้ีอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลแพงจึงมีคําส่ังโอนคดีน้ีมายังศาลปกครอง แตกอนที่
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลจะมีคําวินิจฉัย และมีการโอนคดีมายัง 
ศาลปกครองนั้น ผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองอีกคร้ังหน่ึงตามคําฟอง ลงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๑ โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ัง 
ที่ ๕๘/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ วินิจฉัยวา ผูฟองคดีนําคดีมาฟองเม่ือพน
กําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลจึงไมอาจรับคําฟองน้ีไวพิจารณาพิพากษาตอไปได แมคดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๑ ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังถึงที่สุดกอนที่คดีน้ีจะโอนมายังศาลปกครอง  
แตการท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีไปยื่นฟองตอศาลแพงเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงเปน 
การย่ืนฟองคดีกอนที่ผูฟองคดีจะนําคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๑ มายื่นฟอง 
ตอศาลปกครอง การฟองคดีน้ีจึงไมเปนการฟองซํ้าตามนัยขอ ๙๗ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และคดีน้ีหากไมมีการโอนคดี แตมีเหตุตองฟองคดีใหมตอศาล 
ที่มีเขตอํานาจ เน่ืองจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดียังไดรับการขยายอายุความหรือกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี  
ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีคําส่ังใหรับคําฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณาพิพากษาตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๗/๒๕๕๔) 
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บทที่ ๕  
 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

๑. บททั่วไป 

 

 ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ขอ ๕) 

 

 ๑.๑.๑ หลักผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูมีประโยชนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย
กับการเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๒ หลักเหตุแหงการฟองคดีหมดส้ินไป 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๓ หลักการดําเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีไมเสียคาใชจาย 

 

   ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แมจะไมมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลในการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลในกรณีที่ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดี 
คืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมใหถูกตอง ก็ตาม แตเม่ือพิจารณา
หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับการเสียคาธรรมเนียมศาล  
คือหลักการดําเนินวิธี พิจารณาคดีปกครองโดยคูกรณีเสียคาใชจายนอย ประกอบกับ 
การพิจารณาของศาลเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง การที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบจนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดตองมีคําพิพากษายกคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งใหมใหถูกตอง โดยศาลปกครองสูงสุดยังมิไดทําการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี กรณีจึง 
เห็นควรคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดในชั้นอุทธรณใหกับคูกรณีโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕  
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕) 
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  ๑.๑.๔ หลักคําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

 

   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ มิไดกําหนดวาผูฟองคดีที่ไดยื่นคําฟองคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอศาลปกครองไวแลว 
สามารถยื่นคําฟองเพ่ิมเติมไดในกรณีใดบางไวโดยเฉพาะ  ดังนั้น คําฟองเพ่ิมเติมจึงตองเปนไปตาม
หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลาวคือ คําฟองเพ่ิมเติมที่ยื่นตอศาลน้ัน 
ตองเก่ียวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได ศาลจึงจะ
รับคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาวไวพิจารณาได แตหากมีประเด็นหรือคําขอเพ่ิมขึ้นใหมตางจาก 
คําฟองเดิม ศาลไมอาจรับประเด็นหรือคําขอใหมน้ันไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๙๖/๒๕๕๕)   

 

  ๑.๑.๕ หลักศาลไมอาจกาวลวงไปใชอํานาจทางปกครองแทนหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๖ การชั่งนํ้าหนักประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล 

 

   การตั้งดานชั่งนํ้าหนักถาวรของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการดําเนินการหรือ
บํารุงรักษาทางหลวงอันเปนบริการสาธารณะที่เปนประโยชนแกสวนรวม  ดังนั้น แมการตั้ง 
ดานชั่งนํ้าหนักดังกลาวจะปดก้ันทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดีทั้งหาและปดก้ันทางสาธารณ 
ประโยชนดานขางที่ดิน อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบและเปนการสรางภาระเกินสมควร 
แกประชาชน ก็ตาม แตการจะแกไขเยียวยาความเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งหาในคดีน้ีควร 
ชั่งนํ้าหนักของประโยชนสาธารณะและประโยชนของผูฟองคดีทั้งหาใหเกิดความสมดุลกัน  
เม่ือกรณีน้ีผูถูกฟองคดีทั้งสองใชอํานาจตามกฎหมายโดยเห็นวาเปนการดําเนินการในเขต 
ทางหลวงมิใชในที่ดินของประชาชน จึงดําเนินการโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดตอประชาชน 
ขอเสนอของผูถูกฟองคดีทั้งสองในการเยียวยาความเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งหา ไมวาจะเปน
การทําทางเขาออกบริเวณดานหลังดานชั่งนํ้าหนักก็ดี การขนยายถังนํ้าและเสาไฟฟาเพ่ือใหมี 
ชองทางเขาออกสูทางหลวงไดก็ดี หรือการใชคาสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑของกฎหมาย 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซ่ึงจะไดคาสินไหมทดแทนไมเต็มตามความเสียหายที่แทจริงก็ดี 
ลวนไมสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนของผูฟองคดีทั้งหาและประโยชนสาธารณะได  
อีกทั้ง เม่ือพิเคราะหอาคารชั่งนํ้าหนักถาวรแลว เห็นวา แมจะเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง 
ในการรื้อถอน แตการปลูกสรางกระทําในลักษณะที่สามารถรื้อถอนไปใชประโยชนไดอีก  ดังน้ัน 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๕ 
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แมอาจเกิดผลกระทบตอการใหบริการสาธารณะรวมถึงอาจเกิดปญหาในการบํารุงรักษาทางหลวง 
แตการร้ือถอนอาคารช่ังนํ้าหนักจะเปนมาตรการเยียวยาความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหา 
ที่เหมาะสมกวาโดยวิธีอ่ืน  พิพากษาใหร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางของดานชั่งนํ้าหนักถาวรพิพาท
เพ่ือใหผูฟองคดีทั้งหาสามารถเขาออกที่ดินจากทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได  ทั้งน้ี ภายใน ๙๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘/๒๕๕๕) 

   จุดมุงหมายของการกอสรางสะพานขามคลองหกวาของผูถูกฟองคดี  
มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการจราจรและใชเปนเสนทางลัดจากพ้ืนที่เขตสายไหมเชื่อมออกสู
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยไมตองใชเสนทางออมจากถนนสายไหมไปถนนเฉลิมพงษ และรองรับ
ประชาชนที่จะเขาอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสายไหมและ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ถือเปนการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน 
โดยสวนรวม อันเปนประโยชนสาธารณะประการหนึ่ง แมการเปดใชสะพานและถนนพิพาท 
จะทําใหสภาพชีวิตความเปนอยูของผูฟองคดีทั้งสองและผูพักอาศัยในหมูบานมัณฑวรรณ 
(ตะวันออก) แตกตางไปจากเดิม เน่ืองจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป มีสิ่งรบกวนมากขึ้น
จากยวดยานที่สัญจรผานไปมาบริเวณนั้นเพ่ิมขึ้น แตเม่ือชั่งนํ้าหนักถึงประโยชนที่สวนรวม 
จะไดรับจากการกอสรางสะพานพิพาทแลวจะเห็นไดวา การกอสรางสะพานพิพาทเปนการแกไข
และบรรเทาปญหาการจราจร และใชเปนเสนทางลัดเชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อันเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบที่ผูฟองคดีทั้งสอง
รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นจะไดรับแลว ยอมเห็นไดอยางชัดเจนวาการกอสราง
สะพานพิพาทจะเปนประโยชนตอสวนรวมมากกวา จึงสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนระหวาง
ผลประโยชนของสวนรวมและของเอกชนผูไดรับผลกระทบ กับทั้งเปนไปตามหลักความจําเปน
และหลักความสัมฤทธิ์ผลของการกระทําทางปกครองในการกอสรางสะพานพิพาทเพ่ือแกไข 
และบรรเทาปญหาการจราจรเพื่อใหภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง สวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
ก็ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงจะทําใหรัฐตองเสียหายเกินควร 
แกกรณี จึงไมมีเหตุที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
การดําเนินการตามโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวโดยสั่งใหร้ือถอนสะพานพิพาทได เน่ืองจาก 
การใหร้ือถอนสะพานพิพาทจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะทั้งในแงงบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินการกอสรางไปแลวกับที่จะตองใชในการรื้อถอน และประโยชนของประชาชน
โดยสวนรวมที่จะตองเสียไป ซ่ึงไมคุมกับประโยชนที่จะไดรับหลังจากร้ือถอนสะพาน รวมทั้ง
ความเสียหายหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นตอผูฟองคดีทั้งสองตามที่กลาวอางนั้น เปนเพียงการคาดการณ
ลวงหนาตามความเขาใจของผูฟองคดีทั้งสองเอง ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดหามาตรการแกไขให 
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อยางเหมาะสมแลว เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบดังกลาวกับผลดีของโครงการที่เกิดแกประชาชน
โดยสวนรวมแลวเห็นวา โครงการกอสรางสะพานและถนนพิพาทของผูถูกฟองคดีถือไดวา 
เปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวมมากกวา  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๕) 

 

  ๑.๑.๗ แบบคํารองอุทธรณคําสั่ง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอํานาจบังคับคด ี

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๑.๑.๙ หลักศาลตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอ 

 

   (๑) การได รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 
ฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

    การไดรับดอกเบ้ียในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ น้ัน 
แมบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจะกําหนดเร่ืองการไดรับดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทน 
ที่เพ่ิมขึ้นไววา ใหไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของ
ธนาคารออมสินก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีประสงคที่จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุไวในคําขอ  
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นแตไมเกินอัตราที่ผูฟองคดีมีคําขอ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ)) 

 

   (๒)  กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยนับถัดจาก
วันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ เม่ือศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ ยอมเปนการพิพากษาเกินคําขอ อันเปนการไมชอบ 
    ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีสงมอบงานกอสรางอาคารเอนกประสงค
ที่ชํารุดบกพรอง และเพิกเฉยไมแกไขซอมแซมสวนที่ชํารุดบกพรองดังกลาว ขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๑๗๐,๒๕๗ บาท พรอมกับดอกเบ้ีย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแต
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วันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอของผูฟองคดี  
จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนของคําขอที่เก่ียวกับวันที่เริ่ม 
คิดดอกเบี้ย เปนใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีนับถัดจากวันฟองจนกวา 
จะชําระเสร็จ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๕๔) 
 

   (๓) ฟองหรืออุทธรณขอใหชดใชเงินจํานวนหนึ่ง แมศาลพิจารณาแลว
เห็นวาควรชดใชเงินมากกวาจํานวนที่ขอ แตพิพากษาเกินจํานวนที่ขอไมได 
    ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญาของผูไดรับทุนของกรมตํารวจ
เพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยตรี (ปกติด) รุนที่ ๔๖ ขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๒,๖๕๗,๘๑๒.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
ศาลปกครองสู งสุด เ ห็นว า  ผูถูกฟองคดีตอง รับผิดชดใช เ งินใหแกผูฟองคดี จํานวน 
๒,๖๕๘,๔๔๑.๗๘ บาท แตเม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
แกผูฟองคดีเพียงจํานวนดังกลาว จึงพิพากษาใหไดไมเกินคําขอ  ดังน้ัน ที่ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีใชเงินจํานวน ๒,๖๕๗,๘๑๒.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด  
จึงชอบแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๕๔) 
    ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีผิดสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญา
ฝกงานที่ทําไวกับผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวน 
๑๓,๓๑๑,๙๗๔.๘๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๑๓,๒๘๗,๔๐๒.๒๔ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นแกผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุด
เห็นวา ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๓,๓๑๔,๗๐๕.๑๒ บาท  
แต เ ม่ือผูฟ องคดี มีคํ าขอใหผู ถู กฟองคดีทั้ งสองชดใช เ งินแกผูฟ องคดี เ พียง จํานวน 
๑๓,๓๑๑,๙๗๔.๘๕ บาท ศาลจึงพิพากษาใหไดไมเกินคําขอ  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองชดใช
เงินจํานวน ๑๓,๓๑๑,๙๗๔.๘๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวน ๑๓,๒๘๗,๔๐๒.๒๔ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๔) 
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    คดีน้ีแมศาลไดวินิจฉัยในตอนตนวา ผูฟองคดีทั้งสองสมควรไดรับ
เงินคาทดแทนที่ดินเต็มจํานวนโดยมิตองถูกปรับลดรอยละ ๑๐ และที่ดินทั้งสองโฉนดของผูฟองคดี
ทั้งสองถือเปนที่ดินแปลงเดียวกัน จึงตองจายเงินคาทดแทนเทาเทียมกัน เม่ือคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณาและมีมติกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
จึงตองกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองโฉนดดังกลาวในราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท  
จึงจะถูกตองและเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งสอง อยางไรก็ตามคดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองมีคําขอ 
ในชั้นอุทธรณคําพิพากษาโดยขอเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองโฉนดเพียงตารางวาละ ๒๑,๖๐๐ บาท  
ดังนั้น ศาลจึงมิอาจพิพากษาเกินคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๐๕/๒๕๕๔) 
    สําหรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิด
ชดใชใหแกผูฟองคดีจํานวนเพียงใด น้ัน  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในขณะที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการเน่ืองจากผูฟองคดี
ตองไปปฏิบัติงานในตําแหนงรองเลขาธิการคุรุสภาตามมติคณะรัฐมนตรี ผูฟองคดีมีรายได
ประจําจากเงินเดือนเดือนละ ๒๒,๐๘๐ บาท และเงินประจําตําแหนงเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท  
รวมเปนรายไดเดือนละ ๒๗,๖๘๐ บาท หากมีการบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการต้ังแตวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ เปนตนมา ผูฟองคดีก็มีสิทธิไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงดังกลาว
ติดตอกันทุกเดือนตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปนเวลา  
๕ เดือน ๑๖ วัน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๑๖๒.๗๒ บาท ซ่ึงความเสียหายดังกลาวของผูฟองคดี
เปนผลโดยตรงจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดในความเสียหายดังกลาวตอผูฟองคดี  
แตเน่ืองจากผูฟองคดีมีคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงิน 
๑๔๙,๙๕๒ บาท ศาลจึงไมอาจพิพากษาเกินกวาคําขอของผูฟองคดี  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๑๔๙,๙๕๒ บาท ตามคําขอของผูฟองคดี ที่ศาลปกครองช้ันตน 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนจํานวนเทากับเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหนงรวมกันตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖  
เปนเงิน ๑๕๓,๑๖๒.๗๒ บาท จึงเปนการพิพากษาเกินกวาคําขอของผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๕) 
     
 
 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๙ 
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   (๔) กรณีที่อุทธรณโดยมีคําขอใหชําระดอกเบี้ยผิดนัด โดยกําหนดวันเริ่ม
คํานวณดอกเบี้ยมาดวย แมศาลจะพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีผิดนัดกอนหนาน้ัน  
ก็พิพากษาเกินคําขอไมได 
    คดีน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ตองชําระหนี้ คือ จายเงินคา K ใหแก 
ผูฟองคดีตามสัญญาเปนเงินรวม ๙๘,๒๙๕,๘๖๐ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระเงินดังกลาว
ตามที่ผูฟองคดีรองขอ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนลูกหน้ีผิดนัดไมชําระหน้ีใหแกผูฟองคดี
ซ่ึงเปนเจาหน้ี  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละ  
๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดีนับแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔  อยางไรก็ดี โดยที่ผูฟองคดีมีคําขอ
ตามคําอุทธรณใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระดอกเบ้ียรอยละ  
๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ จนกวาจะชําระเสร็จ ศาลจึงไมอาจพิพากษา 
เกินคําขอของผูฟองคดีได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชําระดอกเบี้ยในหนี้เงินคา K 
ดังกลาว ใหแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖/๒๕๕๔) 

 

   (๕) ฟองโดยมีคําขอใหชดใชดอกเบี้ยนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ  
ศาลพิพากษาใหชดใชดอกเบี้ยนับแตวันผิดนัดไมได 
    คดีน้ีศาลฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา ผูถูกฟองคดีหักเงินคาปรับ 
จากคาจางที่ผูถูกฟองคดีตองจายใหแกผูฟองคดีโดยไมชอบ การหักเงินคาปรับจากคาจางของ 
ผูถูกฟองคดีจึงมีผลเปนการผิดนัดไมชําระเงินคาจางแกผูฟองคดีใหถูกตองครบถวนสมบูรณ  
ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ย โดยตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ในหนี้เงินนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีตองชําระคาจางใหแกผูฟองคดี แตโดยที่ผูฟองคดีมีคําขอให
ชําระดอกเบี้ยตั้งแตวันฟองเปนตนไป  ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
คืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีจํานวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ตามคําขอทายฟองจึงชอบแลว (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙/๒๕๕๔) 

    คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยแกผูฟองคดี 
นับถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น เ ม่ือปรากฏวาผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอ 
ศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟอง คือ นับถัดจากวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระใหเสร็จส้ินตามคําขอของผูฟองคดี การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหชําระดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ อันเปนวันที่
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดนัด จนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีน้ัน เปนการพิพากษานอกเหนือจาก 
คําขอของผูฟองคดี แมไมมีคูกรณีฝายใดอุทธรณ แตเห็นสมควรแกไขใหถูกตอง  พิพากษาแก 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาจางเพ่ิมใหแกผูฟองคดี
เปนเงินจํานวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๕) 

     

   (๖) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหคืนเงินคาปรับ ศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
ใหชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการจายคาจางลาชา เปนการพิพากษาเกินคําขอ 

    ผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ัง 
ของผูถูกฟองคดีที่สั่งปรับผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท และใหผูถูกฟองคดีสงมอบเงิน
คาปรับจํานวนดังกลาวคืนแกผูฟองคดี เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายอันเกิดจากการจายคาจางงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๔ ลาชาแตอยางใด  ดังนั้น การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีในสวนนี้ 
เปนเงิน ๑๔๒,๒๘๐.๙๕ บาท จึงไมชอบ เน่ืองจากเปนการพิพากษาเกินคําขอ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๗/๒๕๕๔) 

 

   (๗) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหชดใชเฉพาะคาเสียหาย ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย เปนการพิพากษาเกินคําขอ 

    ผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินคาดอกเบ้ียที่ผูฟองคดีตองเสียเพ่ิมขึ้นโดยไมสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่บกพรอง
ของเจาพนักงานของผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เม่ือศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จากจํานวนเงิน ๑๘,๐๘๕ บาท 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นใหผูฟองคดี โดยท่ีผูฟองคดีมิไดมีคําขอ 
ในสวนของดอกเบี้ยมาในคําฟอง กรณีจึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ กรณีเปนขอกฎหมาย 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยเองไดตาม 
ขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงพิพากษาแก 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีชดใชเฉพาะเงินจํานวน ๑๘,๐๘๕ บาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๔) 

    ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังเลิกจางผูฟองคดีโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไมไดมีคําขอดอกเบี้ยในคาเสียหายดังกลาวดวย  ดังนั้น การท่ี 
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ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ 
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ กรณีเปนปญหา 
เก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองไดตาม 
ขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงพิพากษาแก 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีชดใชเฉพาะเงินคาสินไหมทดแทน  
เปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๔) 

 

   (๘) กรณีที่ฟองโดยมีคําขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติ 
ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งและใหผูถูกฟองคดีอนุมัติ
ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานดวย เปนการพิพากษาเกินคําขอ 

    ผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากคําสั่งของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการ และคําสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีมีความประสงคขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวดวย แตการที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานอันเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดมีคําขอ น้ัน   
เม่ือตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปหามมิใหศาลมีคําพิพากษาเกินไปกวา 
หรือนอกเหนือจากที่ปรากฏในคําฟอง ศาลปกครองจึงไมอาจพิพากษาเกินคําขอได  พิพากษาแก 
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนเปนใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุมัติ 
ใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคําขอเบิกคาเชาบานของผูฟองคดี 
และดําเนินการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ ตามที่กฎหมายกําหนดตอไป (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๔) 

 

   (๙) กรณีที่คําฟองมีผูถูกฟองคดีหลายราย ศาลชั้นตนตองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเก่ียวกับผูถูกฟองคดีทุกรายตามคําฟอง มิฉะนั้นเปนการพิพากษานอยกวาคําขอ 

    ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสี่มีความประสงค 
ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม) 
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการ



 

 

 
 
๓๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รังวัดแลวไดเน้ือที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสงเรื่องดังกลาว 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําส่ัง
ใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟอง 
ไวพิจารณา โดยเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริงจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เพ่ือทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครอง
ตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง เม่ือกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริงและวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซ่ึงเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธ 
การไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด 
จะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี  ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕) 

   

  ๑.๑.๑๐ หลักการฟงความสองฝาย 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไตสวน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๑.๒ การยนหรือขยายระยะเวลา (ขอ ๖) 

 

   (๑) ศาลปกครองไมมีอํานาจขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาได 
   ระยะเวลาย่ืนอุทธรณคําพิพากษาเปนระยะเวลาตามที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใชระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด ศาลจึงไมมีอํานาจยนหรือขยายได
ตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๔ และที่ ๗๒๑/๒๕๕๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

 

  (๒) ศาลปกครองมีอํานาจขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังได 
   ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ ไดมีมติวา 
ระยะเวลาการย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาตาม 
ขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองมีอํานาจสั่งให
ขยายระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังดังกลาวได เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนอาศัยอํานาจ
ตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มีคําส่ังอนุญาตใหขยายระยะเวลา 
ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งโดยใหยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  
การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  
กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังภายในระยะเวลาตามที่กําหนดแลว (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๔) 

 

  (๓) กรณีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่งใหขยาย
ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลายื่นคํารองอุทธรณแลวได 
   คดีน้ีผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเม่ือพน 
กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตโดยที่ผูฟองคดีกลาวอางในคํารองอุทธรณวา ผูฟองคดีมีสุขภาพ 
ไมคอยแข็งแรง จึงไดมาอยูอาศัยกับภรรยาที่บานอีกหลังหน่ึง จึงเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ไดรับทราบคําสั่งศาลลาชา เปนผลใหตองยื่นอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนลวงเลยกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จึงใหขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ
คัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนของผูฟองคดีออกไปจนถึงวันที่ถือวาผูฟองคดีไดยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด  ทั้งนี้ ตามขอ ๖ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๖/๒๕๕๔) 
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 ๑.๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ขอ ๗) 

 

  ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง 

 

   (๑) กรณีที่ศาลมีคําส่ังรับคําฟองหรือคําอุทธรณไวพิจารณาโดยผิดหลง 

    คดีน้ีแมศาลปกครองช้ันตนไดมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาจนถึงขั้นผูฟองคดีไดทําคําคัดคานคําใหการแลว แตเม่ือศาลพิจารณาแลว
เห็นวาเปนคดีที่ศาลไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได เพราะเหตุเก่ียวกับเง่ือนไขแหงการฟองคดี 
การที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาน้ันจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ  
ศาลยอมมีอํานาจส่ังเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน  
หรือสั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องน้ันอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได  ดังน้ัน การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ รับคําฟองไวพิจารณา รวมทั้ง 
กระบวนพิจารณาที่ตอเน่ืองภายหลังแตน้ันเสียทั้งหมด แลวมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบดวยขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๕/๒๕๕๔) 

    การส่ังรับคําฟองไวพิจารณาตามขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนกรณีที่ศาลเห็นวาคดีที่ยื่นฟองตอศาลพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีน้ัน เปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน เม่ือศาลรับคําฟองน้ันไวพิจารณา
ใหถือวาคําสั่งรับคําฟองดังกลาวเปนที่สุด แตกรณีของคดีน้ี เปนกรณีที่ศาลสําคัญผิด เขาใจวา
คดีของผูฟองคดีทั้งสี่สิบหกคนไดยื่นฟองภายในระยะเวลาการฟองคดี เม่ือขอเท็จจริงมิได 
เปนดังที่เขาใจ ศาลจึงมีอํานาจที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาแลวมีคําส่ังใหมไดตามขอ ๗  
แหงระเบียบเดียวกัน กรณีจึงไมตองดวยขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาวที่ศาลจะเพิกถอน
คําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาไมได จึงพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๖๑/๒๕๕๔) 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองของผูรองที่ขอใหเพิกถอน 
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว เห็นวา พยานหลักฐานที่คณะอนุญาโตตุลาการนํามาใช
ในคําวินิจฉัยชี้ขาดเปนพยานหลักฐานที่เปนประเด็นขอพิพาทแหงคดีและเปนพยานหลักฐาน 
ที่คูพิพาทไดนําเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น ประกอบกับไมมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด
อันทําใหคําวินิจฉัยน้ีขัดตอกฎหมายอันเก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงพิพากษา
ใหยกคํารองของผูรอง การที่ผูรองอุทธรณวาคณะอนุญาโตตุลาการไมนําพยานหลักฐานที่เปน 
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สาระสําคัญแหงคดีมาประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดจึงเปนคําวินิจฉัยที่ขัดตอกฎหมายวาดวย 
การรับฟงพยานหลักฐานอันเปนกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนน้ัน  
ถือเปนการอุทธรณการใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท 
ของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยที่คณะอนุญาโตตุลาการจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นวินิจฉัย
ภายใตขอกฎหมายและสัญญาที่พิพาทกันยอมกระทําไดโดยชอบ จึงไมถือวาเปนการขัดตอ
กฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ประกอบกับศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาตรงตามคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งตองหามมิใหอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน ผูรองจึงไมมีสิทธิอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน คําอุทธรณของผูรองจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหาม 
ตามกฎหมายตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่รับอุทธรณไวโดยผิดระเบียบและที่ไดดําเนินการตอมาตามขอ ๗ 
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําส่ังยกอุทธรณของผูรอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๔๗-๒๔๘/๒๕๕๔) 

 

   (๒) กรณีที่ระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตนมีเหตุทําให
ผูกระทําการแทนคูกรณีกลายเปนบุคคลที่ไมมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาแทนในศาล  
ถือไดวากระบวนพิจารณาที่มีบุคคลดังกลาวกระทําการแทนคูกรณีนับตั้งแตวันที่มีเหตุน้ัน  
เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ ชอบท่ีศาลปกครองชั้นตนจะตองเพิกถอน
กระบวนพิจารณา 

    คดีน้ีในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน 
ปรากฏวา นาย ส. กรรมการผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษา
ของศาลลมละลายกลางตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ นาย ส. จึงไมอยูในฐานะที่จะกระทําการ
หรือลงนามโดยใหมีผลผูกพันกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และไมมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล
ในฐานะผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได  ดังนั้น การที่นาย ส. ดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีน้ี
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนกระทั่งศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา จึงเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยไมมีอํานาจ และไมมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตน 
ยอมมีอํานาจเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามขอ ๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ได แตศาลปกครองชั้นตนมิไดดําเนินการดังกลาว กรณีถือไดวาการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนนับแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไปนั้นไมชอบ 
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ดวยกฎหมาย  พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองช้ันตน
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตอง และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖/๒๕๕๔) 

 

   (๓) การท่ีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคําสั่งทางปกครองวาเปนเรื่องการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา และไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาไปตามขอ ๗๕ ขอ ๗๖ และขอ ๗๗ เปนการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ที่ผิดระเบียบที่ศาลตองเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกลาวน้ัน  
    คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนมติที่ประชุมสภาการเหมืองแร ที่มีมติเลือกตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๑ 
เปนคณะกรรมการสภาการเหมืองแร กับใหเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการเหมืองแร 
ที่มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสภาการเหมืองแร โดยหลังจากที่ 
ศาลปกครองชั้นตนรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาแลว ผูฟองคดีทั้งสามมีคําขอใหศาลมีคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหมีคําสั่งหามผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๑ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร หรือหามรวมประชุม
คณะกรรมการสภาการเหมืองแรจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา อันเปนการขอใหศาลปกครองมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั่นเอง ซ่ึงการพิจารณามีคําส่ังเก่ียวกับคําขอ 
ของผูฟองคดีเชนวาน้ี ศาลปกครองชั้นตนจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในสวนที่ ๑ ขอ ๖๙ ถึงขอ ๗๔ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาวาคําขอดังกลาวเปนเรื่องการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา และไดดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามขอ ๗๕ ขอ ๗๖ และขอ ๗๗ แหงระเบียบ
ดังกลาว น้ัน  ยอมเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ อันเปนกรณีปรากฏเหตุ 
ที่ศาลปกครองช้ันตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือระเบียบในสวนที่วาดวย 
การทําคําพิพากษาและคําสั่ง และเปนกรณีที่ศาลตองเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ดังกลาวน้ันเสียตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งใหยกคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองตอไป (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๔) 
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  ๑.๓.๒ กรณีคูกรณีมีคําขอ 

 

   คูกรณีฝายที่เสียหายตองยื่นคําคัดคานภายในเวลาไมชากวาแปดวัน 
นับแตวันที่ทราบถึงเหตุ 
   ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวา ไมไดรับหมายแจงและไมไดทราบวันกําหนด
นัดฟงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และลายมือชื่อที่ปรากฏตามไปรษณียตอบรับ 
มิใชลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดีทั้งสอง แตผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไดรับสําเนาคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  
กรณีจึงถือไดวาในวันดังกลาวเปนวันที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับทราบถึงเรื่องที่ผิดระเบียบ  
และผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองดําเนินการยกเร่ืองดังกลาวขึ้นคัดคานภายในเวลาไมชากวาแปดวัน
นับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองยกเรื่องดังกลาวขึ้นคัดคาน เม่ือวันที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเปนการลวงพนกําหนดแปดวันนับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว  
ศาลปกครองจึงไมอาจรับอุทธรณไวพิจารณาไดตามขอ ๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๕)   
 

 ๑.๔ การย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล (ขอ ๑๓) 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๑.๕ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสาร 

 

  ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ (ขอ ๑๕) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม   
 

  ๑.๕.๒ โดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือบุคคลอ่ืนนําไปสง (ขอ ๑๖)  
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 

 

 ๒.๑ อํานาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑) 

 

   (๑) ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนคนเดียวไมมีอํานาจสั่งไมรับ
อุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง 

    การท่ีศาลปกครองชั้นตนโดยตุลาการเจาของสํานวนนายเดียวไดพิจารณา 
คําอุทธรณคําสั่งศาลที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของผูฟองคดีแลว เห็นวา คําสั่งศาล
ที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของศาลปกครองชั้นตนเปนคําส่ังระหวางพิจารณา 
ซ่ึงตองหามอุทธรณในระหวางการพิจารณา จึงมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีดังกลาว 
โดยท่ีมิไดเสนอองคคณะสั่งไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเปนคําสั่งที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาวในสวนที่วาดวยการทําคําสั่งตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง
ศาลปกครองช้ันตนเพ่ือใหศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๕/๒๕๕๔) 

    

   (๒) ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนคนเดียวไมมีอํานาจสั่ง
เก่ียวกับคําขอเขาแทนที่คูกรณีที่ถึงแกความตาย 

     ในกรณีที่ศาลจะมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน บทบัญญัติมาตรา ๖๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได
บัญญัติใหอํานาจตุลาการศาลปกครองนายเดียวมีอํานาจสั่งไมรับคําขอเขามาแทนที่คูกรณี 
ผูถึงแกความตาย เพราะกรณีดังกลาวอาจสงผลใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีพนออกจาก 
สารบบความไดตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การมีคําส่ังดังกลาว 
ตองกระทําโดยองคคณะ การที่คดีน้ีตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมอนุญาต
ใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตายโดยมิไดมีคําส่ังโดยองคคณะ จึงเปนคําส่ัง 
ที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําสั่งตามขอ ๑๑๒  
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๖๕/๒๕๕๕) 
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 ๒.๒ การเสนอคําฟองและตรวจคําฟอง  

 

  ๒.๒.๑ การสงสําเนาคําฟอง (ขอ ๓๓)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒.๒.๒ ความสมบูรณครบถวนของคําฟอง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับขอ ๓๗) 

 

   ๑) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งผูฟองคดีอาจแกไขได  
 

    (๑) คําฟองที่แสดงขอเท็จจริงไมครบถวน 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนใชสิทธิในฐานะที่เปนเจาของที่ดิน
ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงสามารถฟองไดตลอดเวลาที่ผูถูกฟองคดียังไมไดคืนทรัพยหรือชดใชราคาทรัพยใหแกผูฟองคดี 
โดยการฟองคดีดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลาการฟองคดี เม่ือผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนยื่นฟองคดี
ตอศาลเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงยังไมพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัย และแมพิจารณาจาก 
คําฟองแลว เห็นวา ยังไมสมบูรณครบถวนวาผูฟองคดีรายใดเปนเจาของที่ดินแปลงใด จํานวน
เน้ือที่ของที่ดินที่ถูกใชเปนทางหลวงมีจํานวนเทาใด และจํานวนเงินที่ผูฟองคดีแตละราย 
มีคําขอใหชดใชเปนจํานวนเทาใด ตลอดจนการดําเนินการในเรื่องคาธรรมเนียมศาล  
ความไมสมบูรณครบถวนดังกลาวก็เปนขอบกพรองที่อาจแกไขใหถูกตองได จึงมีคําส่ังกลับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหรับคําฟองไวพิจารณาเม่ือไดมีการดําเนินการเก่ียวกับ
ขอบกพรองและคาธรรมเนียมศาลแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๔) 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนเห็นวา ตามคําฟองของผูฟองคดี
ขอเท็จจริงยังไมชัดเจนเพียงพอ จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงดังกลาว โดยการให
แกไขเพ่ิมเติมคําฟอง แตผูฟองคดีเพิกเฉยไมแกไขเพ่ิมเติมคําฟองตามที่ศาลส่ัง จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีไมไดแกไขคําฟองใหสมบูรณครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๓๗  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ที่สั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๗/๒๕๕๕) 

 

    (๒) คําขอไมชัดเจนหรือไมสมบูรณ 
     สําหรับคําฟองขอหาที่สองที่ผูฟองคดีฟองวา นายกองคการบริหาร

สวนตําบลบางยาง (ผูถูกฟองคดี) ละเวนไมดําเนินการตามหนังสือที่วาการอําเภอกระทุมแบน 
เรื่อง การตรวจสอบการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและกําหนดระยะเวลาใหผูรุกล้ําลําคลองสาธารณะ
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ทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย แมวาคําขอของผูฟองคดีจะ 
ไมชัดเจนวาขอใหศาลกําหนดคําบังคับสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ภายในเวลา 
ที่ศาลปกครองกําหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซ่ึงเปนคําฟองที่ไมสมบูรณครบถวนก็ตาม แตเปนกรณีที่อาจแกไขไดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับขอ ๓๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
จึงมีคําสั่งใหรับคําฟองในขอหาน้ีไวพิจารณา โดยใหศาลปกครองช้ันตนดําเนินกระบวนพิจารณา
พิพากษาขอหาน้ีตอไปตามรูปคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๔) 

     คําขอทายฟองของผูฟองคดีที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
คุมครองชีวิตและสิทธิแหงกระบวนการยุติธรรมใหแกผูฟองคดี ถือเปนคําขอที่ไมชัดเจน  
ซ่ึงตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดีชี้แจงและแกไขคําฟองได
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ตุลาการเจาของสํานวน
จึงควรมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขคําฟองใหชัดเจนสมบูรณกอน หากผูฟองคดีไมแกไขคําฟอง 
หรือแกไขคําฟองแลวแตเปนคําขอที่ศาลไมอาจมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาตอไป (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 

 

   ๒) กรณีที่คําฟองไมสมบูรณครบถวนซึ่งไมอาจแกไขใหถูกตองได 
 

    คํารองอุทธรณคําสั่งเปนการเสนอขอหาตอศาลปกครองสูงสุด 
จึงถือเปนคําฟองตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน ในการตรวจ 
คํารองอุทธรณคําสั่ง ศาลปกครองสูงสุดจึงนําขอ ๓๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลมได 
ตามขอ ๑๑๖ ซ่ึงคํารองอุทธรณคําสั่งดังตอไปนี้ถือวาเปนคํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมสมบูรณ
ครบถวนซึ่งไมอาจแกไขใหถูกตองได (สําหรับเน้ือหาของคํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมสมบูรณ
ครบถวนนั้น จะไดกลาวโดยละเอียดอีกคร้ังในหัวขอ ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคํารองอุทธรณ) 

    (๑) คํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๒/๒๕๕๔ ที่ ๕๖๔/๒๕๕๔  
ที่  ๕๙๐ /๒๕๕๔  ที่  ๖๒๖ /๒๕๕๔  ที่  ๖๘๓ /๒๕๕๔  ที่  ๗๒๒ /๒๕๕๔  ที่  ๑๑ /๒๕๕๕  
ที่  ๑๑๔ /๒๕๕๕  ที่  ๒๐๙ /๒๕๕๕  ที่  ๒๓๓ /๒๕๕๕  ที่  ๒๕๗ /๒๕๕๕  ที่  ๒๘๙ /๒๕๕๕  
ที่  ๒๙๒ /๒๕๕๕  ที่  ๔๕๓ /๒๕๕๕  ที่  ๔๕๙ /๒๕๕๕  ที่  ๔๖๐ /๒๕๕๕  ที่  ๔๖๕ /๒๕๕๕  
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ที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๕ ที่ ๕๖๘/๒๕๕๕ ที่ ๖๒๕/๒๕๕๕ และที่ ๖๙๓/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  

    (๒) คํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมปรากฏคําขอของผูอุทธรณตามขอ ๑๐๑ 
วรรคหน่ึง (๓) (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๔ ที่ ๔๕๘/๒๕๕๔ ที่ ๗๒๒/๒๕๕๔  
ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๙/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ และที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

    (๓) คํารองอุทธรณคําสั่งที่ยกขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มิไดวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่  ๔๕๐ /๒๕๕๔  ที่  ๔๗๔ /๒๕๕๔  ที่  ๔๘๔ /๒๕๕๔  ที่  ๕๑๕ /๒๕๕๔  ที่  ๕๒๔ /๒๕๕๔  
และที่ ๔๕๓/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

   ๓) เปนคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒ .๒ .๓  กรณีคดีที่ ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยู ในอํานาจของ 
ศาลปกครองสูงสุด 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒ .๒ .๔  กรณีคดีที่ ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนอยู ในอํานาจของ 
ศาลปกครองชั้นตนอ่ืน 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

   

  ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนมีหลายขอหา แลวขอหาใด
ขอหาหน่ึงเปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหรือเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตนน้ัน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๒.๓ การแสวงหาขอเท็จจริง  
 

  ๒.๓.๑ การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ 
และคําใหการเพิ่มเติม  

 

   ๑) คําฟองและคําฟองเพ่ิมเติม 

 

    คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นตอศาลปกครองชั้นตน 
    คําขอทายคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาของผูฟองคดี 
ที่ขอใหศาลปกครองสูงสุดรับคําฟองเพ่ิมเติมที่ขอใหยกเลิกคําส่ัง เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง  คําสั่ง เร่ือง การสั่งพนักงานเทศบาลใหประจําเทศบาลเปนการ
ชั่วคราว  คําสั่ง เร่ือง มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  คําส่ัง เร่ือง  
การสงมอบหนาที่และเอกสารหรือสิ่งใดๆ ของราชการ  และมติ เรื่อง การส่ังใหพนักงานเทศบาล
ประจําเทศบาลเปนการชั่วคราว เน่ืองจากเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนกรณีที่
ผูฟองคดีขอยื่นคําฟองเพ่ิมเติมตอศาลปกครองสูงสุด มิใชเปนกรณีที่ผูฟองคดีรองอุทธรณคําส่ัง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๑ (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๕) 

 

    ๑.๑) คําฟองเพ่ิมเติมตองเก่ียวของกับคําฟองเดิม 
 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําฟองเพ่ิมเติมเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

 

      คดีน้ีเดิมผูฟองคดีฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการที่เทศบาลนครยะลา (ผูถูกฟองคดี) บอกเลิกสัญญาจางกอสรางไมชอบดวย
กฎหมายและขอสัญญา ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง 
อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ สวนคําขอใหชําระคาจางงานงวดที่ ๓ จํานวน ๑,๙๕๔,๒๗๐ บาท หรือ
คาเสียหายที่ไดรับจากการทํางานที่จางรวมเปนเงิน ๘๒๐,๖๐๘ บาท ที่ผูฟองคดีเพิ่มเติมคําฟอง 
ลวนแตเปนขอโตแยงที่เกิดจากสัญญากอสรางที่ผูฟองคดีไดฟองทั้งสิ้น การที่ผูฟองคดียื่นคํารอง
ขอเพ่ิมเติมคําฟองโดยขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาของ
ผูถูกฟองคดีดังกลาว แมจะเปนคําขอใหมแตก็เก่ียวของกับคําฟองเดิมและเปนประเด็นแหงคดี 
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จึงถือเปนเพียงการเพ่ิมเติมคําขอในประเด็นพิพาทเดิม โดยมีคําขอเพ่ิมเติมใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีเทาน้ัน หาใชเปนการตั้งประเด็นขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิมไม  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๔) 

     คดีน้ีเดิมผูฟองคดีฟองวา อธิบดีกรมที่ ดิน (ผูถูกฟองคดี)  
มีคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว คําฟองเดิมจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ตอมา ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมโดยมีประเด็นวา คําสั่ง
ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการ
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาทดวยความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ในสังกัดของ 
ผูถูกฟองคดี จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดี ซ่ึงประเด็นการขอใหชดใชเงินเปนประเด็นหรือคําขอที่เพ่ิมขึ้นใหม 
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปน
มูลเหตุเดียวกันกับคําฟองเดิมของผูฟองคดีที่ขอใหเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน คําฟอง
เพ่ิมเติมจึงเก่ียวของกับคําฟองเดิมที่จะรวมพิจารณาดวยกันได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๔) 

     คําฟองเดิมฟองวา ผูถูกฟองคดีไมดําเนินการตามกฎหมาย 
ในกรณีที่ผูรองสอดตอเติมอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด อันเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ สวนคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองอางวา ไดรับความเสียหายจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอหรือละเวนไมกระทําการตามหนาที่ของผูถูกฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย อันเปนคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนคําฟองเพิ่มเติม 
ที่เก่ียวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันไดตามขอ ๕  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๕) 
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     มูลคดีที่ผูฟองคดีที่ ๑ นํามาฟองเดิมเปนกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกประกาศกรมศุลกากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดี 
ตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว และศาลมีคําส่ังรับฟองไวแลว 
การท่ีผูฟองคดีที่ ๑ มีคําฟองเพิ่มเติมขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ และรายละเอียดของตําแหนง
นักวิชาการศุลกากรที่จะคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน และประกาศกรมศุลกากร 
เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และบัญชีรายชื่อแนบทาย
ประกาศกรมศุลกากรดังกลาวกับประกาศกรมศุลกากร เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเขารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ น้ัน เห็นวา ประกาศกรมศุลกากรทั้งสามฉบับที่ผูฟองคดีที่ ๑ เห็นวา
ไมชอบดวยกฎหมายและยื่นคําฟองเพิ่มเติมตอศาลน้ัน เปนประกาศที่ดําเนินการสืบเนื่องจาก
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซ่ึงเปน 
ขอพิพาทตามคําฟองเดิมของผูฟองคดีทั้งสอง และมีความเกี่ยวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวม
การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได จึงมีคําส่ังใหพิจารณาคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดี 
ที่ ๑ ตอไป หากคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาวอยูในภายใตเง่ือนไขการฟองคดีปกครองและยื่นภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ใหรับคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาวของผูฟองคดีที่ ๑ ไวพิจารณา  
และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๖/๒๕๕๕) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําฟองเพ่ิมเติมไมเก่ียวของกับคําฟองเดิม 

 

    เดิมผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ซ่ึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๙) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอใหศาล
เพิกถอนขอบังคับฉบับดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอเพิ่มเติมคําฟอง โดยขอฟอง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) และสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) เขามาในคดี อางวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใช
กฎหมายกับบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาว ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แตเม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
มิไดมีอํานาจหนาที่ในการออกขอบังคับอันเปนมูลเหตุแหงขอพิพาทในคดีน้ี กรณีจึงไมมี 
ความเก่ียวของกับการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของขอบังคับตลาดหลักทรัพยตามฟองเดิม
แตอยางใด  ดังน้ัน คําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีจึงไมเก่ียวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวม 
การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีดวยกันได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอเพ่ิมเติมคําฟองไวพิจารณา
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๓/๒๕๕๔) 

    คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบลปะหลาน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งใหผูฟองคดีโอนยายไปดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เขวาไร เปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลปะหลาน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) และมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
และใหชดใชคาใชจายในการเดินทางไปรับราชการท่ีหนวยงานใหมใหแกผูฟองคดี กรณีจึงเปน
การฟองวาเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทําละเมิดอันเกิดจาก
คําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
โดยมีมูลเหตุที่พิพาทเกิดจากคําสั่งโอนยายผูฟองคดี สวนคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดี 
สรุปไดวา เปนกรณีผูฟองคดีฟองเพ่ิมเติมวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รายงานขอขัดแยงการบริหารงานระหวางผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล 
ซ่ึงฝาฝนตอความจริง ทําใหผูฟองคดีเสียชื่อเสียง คําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีจึงมีประเด็น 
และคําขอที่เพ่ิมขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิม และไมใชการกลาวอางความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ที่เปนผลมาจากการออกคําสั่งโอนยายผูฟองคดีอันเปนมูลเหตุที่พิพาทในคดีน้ี ศาลจึงไมอาจ
รับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไวพิจารณาตามขอ ๔๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๔/๒๕๕๕) 

 

    ๑.๒) ผูฟองคดีตองเปนผูเดือดรอนเสียหายตามคําฟองเพ่ิมเติม 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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   ๑.๓) คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาการฟองคด ี

 

     ผูฟองคดีฟองวา อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังเพิกถอน
โฉนดที่ดินของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๔๙ การท่ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพิ่มเติมวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งที่พิพาท ขอใหชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดี โดยยื่นคําฟองเพ่ิมเติม 
เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเปนการยื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนไมรับคําฟอง
เพ่ิมเติมในขอหาน้ีของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๔) 
     คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  
ซ่ึงหากนับจากระยะเวลาท่ีผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดีจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอ
แกไขเพิ่มเติมคําฟองเปนระยะเวลาสองปเศษ และนับจากระยะเวลาที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ี
ตอศาลจนถึงวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองเปนระยะเวลาเกือบสองป จึงเปน
การย่ืนคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีภายในหนึ่งปนับแต 
ผูฟองคดีรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๙๓/๒๕๕๕) 

     คําฟองเพ่ิมเติมเปนคําฟองประเภทหนึ่ง  ดังน้ัน เง่ือนไขของ 
การยื่นคําฟองเพ่ิมเติมจึงตองเปนไปเชนเดียวกับเง่ือนไขการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว  
เม่ือคดีน้ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมวา การที่เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชน
คลองจ่ัน ๑๓ ตามคําขอของผูฟองคดีเปนการออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีสูญเสียรายไดจากการดํารงตําแหนงผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดดังกลาว โดยผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
และกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) รวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
คําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา หลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดตามคําขอของผูฟองคดี และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว เจาพนักงานที่ดิน
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กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจงผล 
การพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบวามีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงถือวาผูฟองคดีไดรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาว 
โดยผูฟองคดีจะตองใชสิทธิฟองคดีภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณ  ทั้งน้ี แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
ตั้งแตเม่ือใด แตการที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามคําขอของ 
ผูฟองคดี เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
กรณีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการไมไดรับเงินเดือนและคาพาหนะตามคําฟองเพ่ิมเติม 
อยางชาที่สุดในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ อันเปนวันที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน  
การที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเปนการยื่นคําฟองเพ่ิมเติม
เม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําส่ัง
ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๕) 
 

   ๑.๔) คําฟองเพ่ิมเติมตองยื่นกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 

 

    คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมในขณะที่ตุลาการหัวหนาคณะ 
ยังมิไดมีคําสั่งกําหนดวันหน่ึงวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ถือไดวาผูฟองคดียื่น 
คําฟองเพ่ิมเติมกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง จึงชอบที่ผูฟองคดีจะยื่นคําฟองเพ่ิมเติมน้ีได
ตามขอ ๖๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๕๗๔/๒๕๕๔) 
    คําฟองเพ่ิมเติมถือเปนคําฟอง เม่ือมิไดมีกฎหมายกําหนดวา 
การยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองจะกระทําไดในกรณีใดบาง  ดังน้ัน การยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติม
คําฟองจะตองเปนเรื่องที่เก่ียวของกับคําฟองเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและช้ีขาดตัดสิน 
เขาดวยกันได และจะกระทําไดกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง คดีน้ีศาลปกครองชั้นตน 
ไดมีคําสั่งกําหนดใหวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง การที่ 
ผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําฟองเพ่ิมเติม
ภายในกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑/๒๕๕๕) 
 

   ๒) คําใหการและคําฟองแยง (ขอ ๔๓ - ขอ ๔๖) 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม   
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   ๓) คําคัดคานคําใหการ (ขอ ๔๗ และขอ ๔๘) 

 

    ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับคําคัดคานคําใหการไว ดังน้ี 

 

    (๑) ตองยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

     กรณีที่ศาลใชดุลพินิจแลวเห็นวาขออางของผูฟองคดี 
มีเหตุผลอันสมควร 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

     กรณีที่ศาลใชดุลพินิจแลวเห็นวาขออางของผูฟองคดี 
ไมมีเหตุผลอันสมควร 

     คดีน้ีศาลมีคําส่ังใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการย่ืนตอศาล
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตผูฟองคดีไมไดยื่นคําคัดคานภายในกําหนด
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยอางวา คําใหการของผูถูกฟองคดีเปนเพียงคําใหการแกตางคําฟอง
ของผูฟองคดี การที่ผูฟองคดีไมไดยื่นคําคัดคานคําใหการจึงถือไดวาผูฟองคดีประสงคจะใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีตอไปโดยปริยายแลว เห็นวา ผูฟองคดีจะตองแจงใหศาลทราบวาไมประสงค
จะทําคําคัดคานคําใหการแตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาตอไปภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว เม่ือผูฟองคดีมิไดดําเนินการ ทั้งๆ ที่ดานหลังหมายแจงคําส่ังศาลทั้งสองฉบับไดมีคําเตือน
เก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามขอ ๔๗ วรรคสองและวรรคสาม 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงชอบที่จะมีคําส่ังจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๐/๒๕๕๔) 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหสงสําเนาคําใหการพรอมทั้ง
สําเนาพยานหลักฐานของผูถูกฟองคดีและสําเนาคําชี้แจงของผูรองสอดไปยังผูฟองคดี เพ่ือให 
ผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลภายในสามสิบวัน โดยกําชับไปดวยวาหากผูฟองคดี 
ไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไปใหผูฟองคดี
แจงเปนหนังสือใหศาลทราบภายในระยะเวลาดังกลาว  มิฉะน้ัน ศาลปกครองชั้นตนอาจสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ การท่ีผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําส่ังศาลปกครองชั้นตน  
จึงถือไดวาผูฟองคดียอมรับขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญตามคําใหการของผูถูกฟองคดี และคดีน้ี
มิใชคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะและการพิจารณาคดีตอไปก็ไมเปนประโยชน 
แกสวนรวม  อีกทั้ง คํารองอุทธรณของผูฟองคดีก็ไมไดอางเหตุผลขอเท็จจริงในคําอุทธรณ  
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรูไดวาผูฟองคดีมีเหตุขัดของประการใดที่จะถือวามีเหตุอันสมควร 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่ไมอาจดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนได จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครอง
ชั้นตนที่จําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ศาลไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการย่ืนตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
พรอมทั้งคําเตือนระบุวา หากผูฟองคดีไมประสงคจะทําคําคัดคานคําใหการ แตประสงคจะใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีตอไป ใหผูฟองคดีแจงเปนหนังสือใหศาลทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
มิฉะนั้นศาลอาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยคําส่ังดังกลาวสงไปยังที่อยูของผูฟองคดี
ที่ไดแจงไวตอศาล ปรากฏตามใบตอบรับในประเทศวานองของผูฟองคดีเปนผูรับคําสั่งไวแทน 
เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงถือไดวาผูฟองคดีไดรับคําส่ังตั้งแตวันดังกลาว แตผูฟองคดี 
ก็มิไดดําเนินการใดๆ ภายในกําหนดระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งๆ ที่ดานหลังคําส่ังเรียกใหทํา 
คําคัดคานคําใหการไดมีคําเตือนเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม
ขอ ๔๗ วรรคสองและวรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตาม
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่จําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๖๓/๒๕๕๕) 

 

    (๒) ตองไมมีประเด็นหรือคําขอเพ่ิมขึ้นใหมตางจากคําฟอง คําใหการ 
หรือที่ศาลกําหนด (ขอ ๔๘ วรรคสอง) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําคัดคานคําใหการมีประเด็นหรือ 
คําขอเพิ่มข้ึนใหม 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสามฟองวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ และ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ ตําบลพญาเย็น (กลางดง) อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
เปนโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการออกโฉนดที่ดิน 
ที่มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจากหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ซ่ึงเปนหลักฐานที่ใชในการ
ออกโฉนดที่ดินดังกลาว ทําใหโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงขยับเคลื่อนมาทางดานทิศตะวันออก 
ทับที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ ตําบลพญาเย็น (กลางดง) อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ของผูฟองคดีทั้งสาม ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ผูฟองคดีทั้งสาม
มีหนังสือขอใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตรวจสอบกระบวนการรังวัดและจดทะเบียนแบง
กรรมสิทธิ์รวมตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ซ่ึงเปนหลักฐานที่ดินเดิมที่ใชในการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๐๖๑ และตรวจสอบกระบวนการรังวัดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ และโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๓๒๑๒๕ หากเปนการดําเนินการไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
ก็ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแกไขหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามความในมาตรา ๖๑ 
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แหงประมวลกฎหมายทีดิ่น แตผูฟองคดีทั้งสามไมไดรับแจงผลการตรวจสอบหรือการพิจารณาใดๆ 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  
รวม ๓ คําขอ คือ คําขอขอที่หน่ึง ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองแจงผลการพิจารณาตามที่ผูฟองคดี 
ทั้งสามรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบและเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ที่ดําเนินการไปโดยไมถูกตอง และ
ดําเนินการใหมใหถูกตอง คําขอขอที่สอง ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๐๖๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ที่ดําเนินการไปโดย 
ไมถูกตอง และดําเนินการใหมใหถูกตอง และคําขอขอที่สาม ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสามตามเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ หรือสภาพใกลเคียงใหถูกตอง  
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟองตามคําขอขอที่หน่ึงไวพิจารณา สวนคําขอขอที่สอง 
และคําขอขอที่สาม ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับไวพิจารณา ผูฟองคดีทั้งสามอุทธรณคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองตามคําขอขอที่สองและคําขอขอที่สามไวพิจารณา  
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  ดังนั้น คดีตามคําฟองในคําขอ
ขอที่สองและคําขอขอที่สามซึ่งศาลมีคําสั่งไมรับไวพิจารณา จึงเปนที่สุดตามนัยมาตรา ๗๓ 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงเหลือคําขอขอที่หน่ึงเพียงคําขอเดียว 
ซ่ึงยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ละเลยไมแจงผลการพิจารณาตามคํารองขอของผูฟองคดีทั้งสามที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตรวจสอบและเพิกถอนการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมตาม น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๔๗๙ ซ่ึงเปน
หลักฐานที่ดินเดิมกอนนําไปออกเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ เพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๓๒๐๖๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒๕ หรือไม อันถือเปนการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การที่หนวยงานทางปกครองละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีทั้งสามคัดคานคําใหการ
โดยมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๖๑ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๒๑๒๕ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๗๙ ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย และใหมีการรังวัด 
ชี้แนวเขตที่ดินใหมใหถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรมตามความเปนจริง กรณีจึงเปนคําขอ 
ที่ขอใหศาลส่ังใหเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองทั้งหมดหรือ
บางสวนตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปน 
การฟองขอใหศาลออกคําบังคับในคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนคําขอ
เพ่ิมขึ้นใหมตางจากคําฟองเดิมที่เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ คําขอที่ปรากฏตามคําคัดคานคําใหการดังกลาว จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจ
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รับไวพิจารณาไดตามนัยขอ ๔๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังไมรับคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟอง 
ในคําคัดคานคําใหการไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๕๕) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําคัดคานคําใหการมิไดมีประเด็น 
หรือคําขอเพิ่มข้ึนใหม 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

   ๔) คําใหการเพิ่มเติม (ขอ ๔๙) 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๓.๒ การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล (ขอ ๕๐ - ขอ ๕๙)  

 

   ศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม โดยอาจแสวงหา
ขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูกรณี 

   คดี น้ีนอกจากขอเท็จจ ริงที่ ได จากการแสวงหาขอ เท็จจ ริงของ 
ศาลปกครองช้ันตนตามคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติมแลว  
ศาลปกครองชั้นตนยังมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูกํากับการ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอปากเกร็ด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
เทคนิคธุรกิจบัณฑิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพยานบุคคลภายนอกคดีใหขอเท็จจริง 
โดยใหชี้แจงเปนหนังสือและไดสงสําเนาคําชี้แจงเปนหนังสือของพยานใหแกผูฟองคดีและ 
ใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงคัดคานแลว เม่ือผูฟองคดีไมไดโตแยงคัดคานตามที่ศาลไดใหโอกาส  
ศาลจึงตองรับฟงขอเท็จจริงตามที่สวนราชการซึ่งมิใชคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในคดีชี้แจงมา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๔) 

 

   แตศาลตองใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงขอเท็จจริงที่ศาลแสวงหามาไดดวย 
   ขอ ๕๕ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิไดระบุไววา

เม่ือศาลสงรายงานของพยานผูเชี่ยวชาญหรือบันทึกถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญไปใหคูกรณี
จัดทําขอสังเกตตอศาลแลว ถือไดวาขอเท็จจริงเปนอันฟงไดยุติตามที่พยานผูเชี่ยวชาญรายงาน
หรือตามถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญ  ดังน้ัน หากปรากฏวาคูกรณีมีขอโตแยงหรือไมยอมรับ
ขอเท็จจริงที่เสนอโดยพยานผูเชี่ยวชาญ จึงเปนเรื่องที่ศาลจะตองชั่งนํ้าหนักระหวางความเห็น
ของพยานผูเชี่ยวชาญกับขอโตแยงของคูกรณี หรือตองแสวงหาขอเท็จจริงอันเปนขอยุติตอไป 
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สําหรับการไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งของตามขอ ๕๖ แหงระเบียบดังกลาวก็เชนเดียวกัน 
เปนกรณีที่ศาลจะตองแจงใหคูกรณีทุกฝายทราบลวงหนา หากไมดําเนินการเชนวาน้ัน คูกรณี 
ที่ไมสามารถเดินทางไปรวมตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือส่ิงของ ยอมไมสามารถคัดคานหรือ
ชี้แจงขอเท็จจริงได เม่ือขอเท็จจริงตามทองสํานวนปรากฏเปนที่ยุติวา รายงานประเมินผลงาน 
การกอสรางอาคารท่ีทําการศาลจังหวัดสมุย พรอมบานพักและสิ่งปลูกสรางประกอบ 
ตามสัญญาจางเลขที่ ๑/๒๕๔๕ ที่พยานผูเชี่ยวชาญยื่นตอศาล ระบุวาพยานผูเชี่ยวชาญเดินทาง
ไปทําการสํารวจ คร้ังที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยระบุวิธีการสํารวจวาใชวิธีการพิสูจนทราบจากสภาพจริงดวยการบันทึก 
ถายภาพ เก็บขอมูล วัดระยะ เปรียบเทียบกับรูปแบบแปลนพิมพเขียว (คูสัญญากอสราง) 
ตรวจสอบงานขุดปรับสภาพพ้ืนที่จากเสนความสูงจากแบบ shop drawing หมายเลข  
A0-02 และ S-00-2 ที่ทางผูถูกฟองคดีสงใหศาลปกครองเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ (สํารวจ
งานคงคางโดยผูรับจางรายใหม คือ กิจการรวมคาเปโตรกรุงเทพ-เอส.ซี.เอส. ดีเวลลอปเมนท  
ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗) และบรรดารูปถายที่พยานผูเชี่ยวชาญนํามาใชดําเนินการ
เปรียบเทียบประเมินในรายงานดังกลาวก็ระบุวาเปนรูปถายจากการสํารวจสภาพงานที่คงคาง
เม่ือวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖  แตขอเท็จจริงปรากฏเปนที่ยุติดวยวา ในวันที่ ๒๑ 
ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ น้ัน ผูถูกฟองคดีไมไดรับแจงลวงหนาวาพยานผูเชี่ยวชาญ 
และคณะจะเดินทางไปสํารวจสถานท่ีกอสราง ดังปรากฏจากหนังสือลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖  
ที่พยานผูเชี่ยวชาญแจงตอศาลปกครองชั้นตนวาพยานผูเชี่ยวชาญและคณะทํางานไดเดินทาง
ไปสํารวจในสถานที่กอสรางที่อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ และพบวาสภาพภูมิประเทศจริงและตําแหนงอาคารขัดแยงกับแบบแปลน 
พิมพเขียวที่ไดรับ จึงมีความจําเปนที่จะตองรองขอตอศาลใหมีคําสั่งเรียกใหคูกรณีในคดี 
สงสําเนาเอกสารบางรายการเพิ่มเติม และยังแจงในตอนทายของหนังสือดังกลาวดวยวา 
พยานผูเชี่ยวชาญทราบวาเอกสารที่พยานผูเชี่ยวชาญแจงวาไปทําการสํารวจในวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ น้ัน เกิดความคลาดเคลื่อนทําใหผูถูกฟองคดีไมทราบกําหนดการเดินทาง  
ผูถูกฟองคดีจึงมิไดเดินทางไปดวย  กระบวนวิธีพิจารณาที่พยานผูเชี่ยวชาญไปสํารวจสถานที่
เม่ือวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงไมชอบดวยขอ ๕๖ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และแมเม่ือพยานผูเชี่ยวชาญเดินทางไปสํารวจสถานที่อีกคร้ังเม่ือวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ พยานผูเชี่ยวชาญไดชี้แจงตอคูกรณีวาในการคํานวณปริมาณงานกอสราง 
ที่ผูฟองคดีกอสรางไปแลวน้ัน พยานผูเชี่ยวชาญยึดถือการคํานวณทางเอกสารเปนหลัก  
แตผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดีก็คัดคานเอกสารที่พยานผูเชี่ยวชาญจะนํามา และคูกรณี 
ทั้งสองฝายมิไดรับรองเอกสารกันในวันดังกลาว  นอกจากนั้น เม่ือศาลปกครองชั้นตนสงรายงาน



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๓ 
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ความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญไปใหคูกรณีทั้งสองฝายจัดทําขอสังเกต ผูถูกฟองคดีไดจัดทํา
ขอสังเกตคัดคานความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญหลายประการ กรณีจึงเห็นไดวาขอเท็จจริง 
และความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญตามที่ปรากฏในรายงานประเมินผลงานการกอสรางอาคาร 
ที่ทําการศาลจังหวัดสมุย พรอมบานพักและสิ่งปลูกสรางประกอบ ตามสัญญาจางเลขที่ ๑/๒๕๔๕ 
ที่พยานผูเชี่ยวชาญยื่นตอศาลน้ัน ยังไมอาจรับฟงเปนที่ยุติได การที่ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาโดยนําความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญมาใชในการกําหนดคางานที่ผูฟองคดี 
ไดดําเนินการไปแลวตามสัญญา จึงเปนการไมชอบดวยขอ ๕๕ และขอ ๕๖ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๒/๒๕๕๕) 

 

 ๒.๔ การแจงวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง (ขอ ๖๒ วรรคหน่ึง)  

  

  คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดกําหนดใหวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริง พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาว
ใหคูกรณีทราบ แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ กรณีจึงเปนการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงที่ไมชอบ 
ดวยขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ตุลาการ 
ผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเสนอตอองคคณะ และองคคณะไดกําหนดใหวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก พรอมทั้งมีคําส่ังใหแจงกําหนดวันน่ังพิจารณา
ดังกลาวใหคูกรณีทราบและจัดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนไปดวย ไมปรากฏวา
มีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ แตอยางใด กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในขั้นตอนการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ดวยเชนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๔) 
 

 ๒.๕ การรับฟงพยานหลักฐาน (ขอ ๖๔ - ขอ ๖๘) 

 

  (๑) เม่ือศาลไดรับฟงขอเท็จจริงของคูกรณีทุกฝายโดยชอบแลว การที่ศาลจะเชื่อ
พยานหลักฐานของคูกรณีฝายใด ยอมเปนดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาล 

   คดีน้ีแมขอเท็จจริงจะปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนรับฟงบันทึกถอยคํา 
ของพยานบุคคลของผูถูกฟองคดีทั้งสอง โดยท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดนําพยานบุคคลรวมทั้ง 
ผูที่ทําการบันทึกถอยคําพยานมาสืบพยานเบิกความประกอบบันทึกถอยคําตอศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือยืนยันความถูกตองแทจริงของบันทึกถอยคําดังกลาวก็ถือไดวาศาลปกครองชั้นตน 
ใชดุลพินิจในการรับฟงขอเท็จจริงชอบดวยกฎหมายแลว และแมศาลปกครองชั้นตนจะรับฟง
เพียงบันทึกถอยคําของพยานบุคคลของผูถูกฟองคดีทั้งสองเพียงปากเดียว แตเม่ือพยานบุคคล
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ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอางเปนบุคคลที่เคยเปนเจาของที่ดินและทํานาในท่ีดินขางเคียง  
หรือติดตอกับที่ดินแปลงพิพาท ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดยอมรับในคําคัดคานคําใหการวาบุคคลดังกลาว 
เคยเปนเจาของหรือเคยทํานาในที่ดินขางเคียงหรือติดตอกับที่ดินแปลงพิพาท เพียงแตคัดคานวา 
พยานมิไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมาเปนเวลานานแลว อาจเกิดความเขาใจผิด
เก่ียวกับตําแหนงที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาท ในขณะท่ีพยานฝายผูฟองคดีมิไดเปนเจาของ 
หรือไดทําประโยชนในที่ดินขางเคียงหรือติดตอกับที่ดินแปลงพิพาทแตอยางใด  ดังน้ัน  
พยานบุคคลของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมีนํ้าหนักนารับฟงกวาพยานบุคคลของผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖/๒๕๕๔) 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดเปดโอกาสใหคูกรณีไดทราบถึงขออางหรือ 
ขอแยงของแตละฝายและใหคูกรณีทั้งฝายผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีและผูรองสอดไดแสดง
พยานหลักฐานของฝายตน เพ่ือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและขอกฎหมายภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ปรากฏวาคูกรณีทุกฝาย 
ไดแสดงพยานหลักฐานของฝายตนตอศาลแลว  อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นตนไดเปดโอกาสให
คูกรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซ่ึงผูฟองคดีเองก็ไดมีหนังสือชี้แจงตอศาลหลายครั้ง  นอกจากนี้ ศาลปกครองชั้นตน 
ยังไดตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงตามขอ ๕๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ดังนั้น เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดรับฟงขอเท็จจริงของคูกรณีทุกฝายแลว จึงเปนการรับฟง
ขอเท็จจริงที่ชอบดวยกฎหมาย สวนศาลจะเชื่อฟงพยานหลักฐานของคูกรณีฝายใดน้ัน ยอมเปน
ดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลตามขอ ๖๕ แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๔) 

 

  (๒) กรณีที่ศาลไดใหโอกาสคูกรณีผูมีสวนไดเสียโตแยงคัดคานพยานหลักฐาน 
ที่ศาลไดมานอกเหนือจากที่เสนอโดยคูกรณีแลว เม่ือคูกรณีน้ันมิไดโตแยงคัดคาน ศาลก็มีดุลพินิจ
ที่จะรับฟงพยานหลักฐานนั้นไดโดยชอบ  

   คดีน้ีนอกเหนือจากขอเท็จจริงที่ ไดจากการแสวงหาขอเท็จจริงของ 
ศาลปกครองช้ันตนตามคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพ่ิมเติมแลว  
ศาลปกครองชั้นตนยังมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูกํากับการ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอปากเกร็ด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
เทคนิคธุรกิจบัณฑิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพยานบุคคลภายนอกคดีใหขอเท็จจริง 
โดยใหชี้แจงเปนหนังสือและไดสงสําเนาคําชี้แจงเปนหนังสือของพยานใหแกผูฟองคดีและ 
ใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงคัดคาน เม่ือผูฟองคดีไมไดโตแยงคัดคานตามที่ศาลไดใหโอกาส  
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ศาลจึงตองรับฟงขอเท็จจริงตามที่สวนราชการซึ่งมิใชคูกรณีหรือมีสวนไดเสียในคดีชี้แจงมา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๔) 

 

  (๓) การดําเนินการทางวินัยแมไมจําตองฟงผลคดีอาญา แตกฎหมายก็มิได 
หามศาลรับฟงขอเท็จจริงที่เปนที่ยุติแลวในคดีอาญา 

   กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา การพิจารณาโทษทางวินัยน้ันไมจําเปนตอง
ฟงผลคดีอาญาแตอยางใดน้ัน เห็นวา แมการดําเนินการทางวินัยไมจําเปนตองฟงผลคดีอาญา 
เน่ืองจากกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่และวิธีการสอบสวนในเรื่องการดําเนินการทางวินัยไว
เปนสวนหนึ่งตางหากจากกัน แตในการพิจารณาขอเท็จจริงอันเปนการกระทําเดียวกัน กฎหมาย 
ก็ไมไดหามที่จะรับฟงขอเท็จจริงอันเปนที่ยุติแลวในคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีน้ี
ขอเท็จจริงในคดีอาญาก็สอดคลองกับขอเท็จจริงในการสอบสวนทางวินัย  ดังน้ัน การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนนําเอาขอเท็จจริงในคดีอาญาซ่ึงศาลแขวงนครสวรรครับฟงเปนยุติวา 
เหตุทะเลาะวิวาททํารายรางกายกันไมไดเกิดจากฝายผูฟองคดี ซ่ึงก็สอดคลองกับพยานหลักฐาน
ในสํานวนการสอบสวนทางวินัยในคดีน้ี จึงเปนการรับฟงพยานหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๔) 

 

 ๒.๖ วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
 

  ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง (ขอ ๖๙ - ขอ ๗๔) 

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ 

 

    (๑) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
     คดีน้ีผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีถูกกลาวหาวา เม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ไดตรวจสอบรายไดขององคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระดับ ๙ ผิดพลาด เปนเหตุใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยไดรับความเสียหาย ในชั้นนี้
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูมีอํานาจออกคําส่ังตามกฎหมายและไมปรากฏ
ขอบกพรองในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย จึงยังไมถือวาเปนการออกคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 
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และการใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งที่พิพาทดังกลาวน้ัน ยอมเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมาย
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนอุปสรรคแกการบรหิารงานของรัฐที่ไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมาย
เพ่ือบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจง 
ตอศาลวาจะดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหโอกาสผูฟองคดีนําหลักทรัพย 
ที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินที่ตองรับผิดมาวางเปนหลักประกันไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง มิไดประสงคที่จะใชมาตรการยึดอายัดทรัพยสินของผูฟองคดีเพ่ือนํามาขายทอดตลาด
แตอยางใด การใหคําสั่งทางปกครองที่พิพาทดังกลาวมีผลบังคับใชตอไป จึงยังไมถึงขนาดจะทําให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดีที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังแตประการใด 
จึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๕๕) 

     การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการฯ  
และของกระทรวงการคลังจากกรณีพิพาทไดใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
อยางเพียงพอแลว ประกอบกับขอเท็จจริงฟงไดวาผูฟองคดีไดรับทราบหนังสือตอบขอหารือ 
ของสํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการสวนจังหวัด (สํานักงาน ก.จ.) ที่แจงใหทราบ
เก่ียวกับกรณีการนําเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในสวนที่สามารถนํามานับรวม
เปนเงินรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได แมจะเปนเวลาภายหลังจากที่ไดเสนอขอกําหนด
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนระดับ ๙ แลวก็ตาม แตก็ยังอยูในวิสัยที่ผูฟองคดี
สามารถจะแกไขไดการที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการใดๆ แตปลอยใหมีการดําเนินการจนกระทั่ง 
มีการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงดังกลาวจนเปนที่เรียบรอย อันเปนเหตุใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยไดรับความเสียหาย พฤติการณจะเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง และผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม ประการใดนั้น เปนประเด็น
ในเน้ือหาแหงคดีที่ศาลปกครองชั้นตนจําตองแสวงหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยเพ่ือใหไดขอยุติ
ตอไป ในชั้นน้ี เม่ือพิจารณาแลวเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
เปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกคําส่ังตามกฎหมายและไมปรากฏขอบกพรองในกระบวนการ 
สอบขอเท็จจริง การมีคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย จึงยังไมถือวาเปนการออกคําสั่งที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย
แตอยางใด และการใหทุเลาการบงัคับตามคาํสั่งทีพิ่พาทดังกลาวนั้นยอมเปนปญหาในการบังคับใช
กฎหมายใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐที่ไมสามารถใชอํานาจ
ตามกฎหมายเพื่อบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดใหโอกาสผูฟองคดีนําหลักทรัพยที่ มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินที่ตองรับผิดมาวาง 
เปนหลักประกันไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง มิไดประสงคที่จะใชมาตรการยึดอายัด
ทรัพยสินของผูฟองคดีเพ่ือนํามาขายทอดตลาดแตอยางใด จึงยังไมถึงขนาดจะทําใหเกิด 
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ความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดีที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง จึงมีคําสั่ง 
กลับคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนเปนใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๐/๒๕๕๕) 

   

    (๒) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่ใหระงับการดัดแปลงอาคาร 
หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร ใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารที่ดัดแปลง 
โดยไมไดรับอนุญาตและยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และใหผูฟองคดีระงับการใช
อาคาร 

     ผูฟองคดียื่นฟองผูอํานวยการเขตทวีวัฒนา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ตอศาลปกครองเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีระงับการดัดแปลงอาคาร หามมิใหบุคคลใด
ใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร ใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารที่ดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และใหผูฟองคดีระงับการใชอาคารที่เปลี่ยนแปลง 
การใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหน่ึงไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต และขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังดังกลาวไว
ชั่วคราวระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในชั้นการพิจารณา 
ทําคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดไปตรวจสอบอาคารมูลกรณีที่พิพาท
พบวาอาคารของผูฟองคดีไดมีการดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงการดัดแปลงอาคารมูลกรณี
ที่พิพาทดังกลาวเพ่ือใชเปนสถานที่เก็บสินคา พัก หรือขนสงสินคา สิ่งของเพื่อประโยชน 
ทางการคาหรืออุตสาหกรรมและประกอบการรับสงสินคา ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
จากอาคารประเภทควบคุมการใชจากเดิมที่ไดรับอนุญาตเปนอาคารพาณิชย–พักอาศัย  
ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปใชเปน
อาคารประเภทควบคุมการใช ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
กรณีจึงเปนการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารจากอาคารประเภทควบคุมการใชประเภทหนึ่ง 
ไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชอีกประเภทหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคําส่ังพิพาท ในชั้นน้ีจึงเห็นไดวาการมีคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามที่
กฎหมายกําหนด ไมปรากฏวาเปนคําส่ังที่นาจะไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด และการที่ 
ศาลจะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองดังกลาว ยอมมีผลทําใหเจาของอาคาร
หรือผูครอบครองอาคารสามารถเขาใชประโยชนในสวนที่ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นได ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัยของ
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โครงสรางอาคารอันเปนเจตนารมณในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
โดยการยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนประเภท
การใชอาคาร กรณีจึงเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
อันสงผลกระทบตอความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองและเปนปญหาอุปสรรค 
ที่จะเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ ทั้งผูฟองคดียังสามารถดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงประเภทควบคุมการใชอาคารในภายหลังได การใหคําส่ังดังกลาวมีผลบังคับตอไป
จึงไมทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังแตอยางใด  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๒  
วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําขอทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒–๔๘๘/๒๕๕๕) 

 

    (๓) กรณีที่เหตุแหงการฟองคดีระงับสิ้นไปแลว 

     ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ที่ใหนาย อ. ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี แมจะมีปญหาเร่ืองความชอบดวยกฎหมาย
เพราะจํานวนองคประชุมไมเปนไปตามขอ ๑๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานในตําแหนง
อธิการบดีของผูฟองคดีที่ ๑ ที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง ประกอบกับการใหทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว ก็ไมปรากฏเหตุที่จะเปนอุปสรรคแกการ
บริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ ก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏในระหวาง 
การพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติใหนาย ศ. รักษาราชการ 
แทนอธิการบดีแทนนาย อ. แลว จึงทําใหประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในสวนที่ใหนาย อ. 
รักษาราชการแทนอธิการบดี ไมมีผลบังคับอีกตอไป กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลจะตองพิจารณา 
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกลาว จึงมีคําสั่งใหยกคําขอทุเลาการบังคับตามประกาศ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในสวนที่แตงตั้งใหนาย อ. รักษาราชการแทนอธิการบดี (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๙/๒๕๕๔) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับ 

 

    (๑) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังใหร้ือถอนอาคาร 
     กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชาที่ดินของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ (กรมการศาสนาเดิม) เพ่ือปลูกสรางอาคารพาณิชย ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
จากการท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคาร 
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สวนที่ตอเตมิเปนรั้วสังกะสีโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนการตอเติมอาคาร
ล้ําออกมานอกพ้ืนที่การเชา พรอมปดประกาศวาผูถูกฟองคดีจะเขาทําการร้ือถอนอาคาร 
สวนที่ตอเติม ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งและประกาศของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดี 
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งและประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาว พรอมกับมีคําขอใหศาลมีคําสั่ง
มิใหผูถูกฟองคดีทําการร้ือถอนอาคารของผูฟองคดีจนกวาคดีจะถึงที่สุด น้ัน  เห็นวา กรณีการเชา
อาคารที่พิพาทระหวางผูฟองคดีกับกรมการศาสนาหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
ไมปรากฏวามีการระบุความกวางยาวของตัวอาคาร รูปแผนที่ หรือพ้ืนที่ของอาคารที่เชาแนบทาย
สัญญาเชาแตอยางใด สวนที่ผูถูกฟองคดีอางวาผูฟองคดีไดเชาอาคารขนาดกวาง ๔ เมตร  
ยาว ๑๔.๕๐ เมตร น้ัน เกิดจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขอใหเจาหนาที่กรมธนารักษ
ทําการรังวัดและจัดทํารูปแผนที่ที่ดินหรืออาคารที่ใหเชาเพ่ือแนบทายสัญญาเชา แตหลังจาก 
รังวัดแลวยังไมมีการนํารูปแผนที่ที่รังวัดไปแนบทายสัญญาเชาของผูฟองคดี โดยการรังวัดน้ัน
มิไดทําการรังวัดในรายละเอียดวาที่ดินหรืออาคารที่ใหเชามีขอบเขตหรือกวางยาวเทาใด 
ประกอบกับผูฟองคดีเชาที่ดินปลูกสรางอาคารที่พิพาทและตอเติมภายในขอบเขตชายคา 
ของอาคารมาเปนเวลานานกอนที่ผูถูกฟองคดีเชาที่ดินสวนที่เหลือจากการเชาของผูฟองคดีจาก
กรมการศาสนา ขอเท็จจริงจึงยังรับฟงไมไดวา ผูฟองคดีตอเติมอาคารรุกล้ําที่ดินที่ผูถูกฟองคดีเชา
ตามที่ผูถูกฟองคดีอางหรือไม และหากขอเท็จจริงปรากฏในภายหลังวา การตอเติมอาคาร 
ของผูฟองคดีอยูในเขตพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีเชาอยู การตอเติมอาคารดังกลาวก็เปนกรณีที่สามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ซ่ึงผูถูกฟองคดีจะตองสั่งใหผูฟองคดียื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรา ๑๑ ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะเกิดเหตุ การที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งและประกาศ
ใหร้ือถอนสวนที่ผูฟองคดีตอเติม โดยอางวาตอเติมนอกพ้ืนที่การเชาจึงยังมีปญหาเก่ียวกับ
ความชอบดวยกฎหมาย  นอกจากน้ี ทางเขาตลาดมีความกวางประมาณ ๑๒ เมตร สวนที่กอสราง
รุกล้ํามีเพียง ๑.๓๐ เมตร หากยังไมร้ือถอนสวนที่ตอเติมของอาคารก็ยังมีพ้ืนที่พอที่ประชาชน 
จะใชเปนที่เขาออกและจอดรถได หากศาลมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังและประกาศ 
ของผูถูกฟองคดียอมไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ ตลอดจน 
สวนที่ผูฟองคดีตอเติมไดทําการกอสรางมานานและใชประโยชนมาโดยตลอด เพ่ือปองกันปญหา
การลักขโมย ปญหาขยะมูลฝอยที่เขาบาน และกลิ่นเหม็นจากทอระบายน้ํา  ดังน้ัน การใหคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีมีผลตอไปยอมจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไข
ในภายหลัง กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ไวกอนตามขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งใหทุเลา
การบังคับตามคําสั่งและประกาศของผูถูกฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๓/๒๕๕๔) 
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     ผูฟองคดีเปนเพียงเจาของที่ดินและผูใหเชาที่ดินตามสัญญา 
เชาที่ดินซึ่งอนุญาตใหผูเชากอสรางอาคารไมเกิน ๒ ชั้น พรอมที่จอดรถในที่ดินที่เชา ทําใหอาคาร
ไมตกเปนสวนควบของที่ดินหรือเปนของเจาของที่ดินตามมาตรา ๑๕๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงไมใชเจาของหรือผูครอบครองอาคารพิพาท การที่นายกเทศมนตรี
ตําบลธัญบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางหามใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใช  
ใหยื่นขอรับใบอนุญาตกอสราง และคําสั่งใหร้ือถอนอาคาร จึงเปนคําส่ังที่นาจะไมชอบดวยกฎหมาย 
และการใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับใชตอไป ยอมทําใหเกิดความเสียหายและเปนภาระเกินสมควร
ตอผูฟองคดีที่จะตองเขาไปรื้อถอนอาคารพิพาทอันเปนของผูเชาที่ดิน ผูฟองคดีอาจตองถูก
ดําเนินคดีอาญาฐานทําใหเสียทรัพย หรือหากไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี อาจมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหถอยคําในการไตสวนของ 
ศาลปกครองชั้นตนแลววา การมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกลาวน้ัน ไมเปนอุปสรรค
ตอการบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ที่ใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไวกอน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑/๒๕๕๕) 

 

    (๒) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนมติของสภาเทศบาลตําบลกังแอน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒) ที่มีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยกลาวอางในคําฟองวา ผูฟองคดีมิไดมีโอกาสไดรับทราบ
ขอกลาวหาโดยชัดแจง โดยญัตติเปดอภิปรายและลงมติถอดถอนผูฟองคดีระบุแตเพียงวา  
ผูฟองคดีใหรายสมาชิกคนอื่นใหเสื่อมเสียในสถานที่ตางๆ หลายคร้ัง มีปญหากับพนักงาน
เทศบาลถึงขั้นลงไมลงมือ มีพฤติกรรมกาวราวขมขูบุคคลอ่ืน โดยมิไดระบุวันเวลาและสถานท่ี
เกิดเหตุ พฤติการณในการกระทําความผิด บุคคลที่ไดรับความเสียหาย และพยานหลักฐาน
สนับสนุนขอกลาวอาง ซ่ึงเปนคํากลาวหาที่ไมชัดเจนและยอมไมเปนธรรมแกผูฟองคดีในการ
ชี้แจงแกขอกลาวหา ประกอบกับในระหวางการประชุมผูฟองคดีไดพยายามสอบถามถึง
รายละเอียดเก่ียวกับขอกลาวหาดังกลาวเพ่ือใหเกิดความชัดเจน แตไมมีสมาชิกคนใดอภิปราย
ชี้แจงใหผูฟองคดีเขาใจ แตมีการรวบรัดใหลงมติถอดถอนผูฟองคดีใหพนจากตําแหนง อันเปน
การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบกับขอ ๗๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  กรณีจึงเห็นไดวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกังแอนนาจะมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายในประเด็น
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เก่ียวกับสิทธิของผูฟองคดีที่จะไดรับทราบขอกลาวหาที่ชัดเจนและโอกาสในการชี้แจง 
แสดงพยานหลักฐานเพ่ือโตแยงหักลางขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ ประกอบกับศาลปกครองชั้นตน
จําตองแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแหงคดีใหไดขอยุติตอไปวา การมีมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ในชั้นนี้หากศาล 
ไมทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา  
ยอมมีผลใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกังแอนนับแตวันที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑๒ มีมติ และไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกังแอนจนถึงวันเลือกตั้ง เน่ืองจากมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๕ (๙) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และการที่ผูฟองคดีตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กําหนดใหตองดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่สมาชิกพนจากตําแหนง ซ่ึงหากตอมา 
ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ยอมจะกระทบตอการเลือกตั้งที่จัดใหมีขึ้น 
ตลอดจนสิทธิหนาที่ของผูที่ไดรับการเลือกตั้งและการใชสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และผูฟองคดี
ยอมมิอาจกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมได อันถือเปนความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการ
เยียวยาแกไขในภายหลัง ประกอบกับในการดําเนินกิจการของสภาเทศบาลและการลงมติ
วินิจฉัยขอปรึกษาตางๆ ของสภาถือตามมติเสียงขางมาก การใหทุเลาการบังคับตามมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไวกอน ซ่ึงมีผลใหผูฟองคดียังคงปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกังแอนตอไป จึงยังไมถึงขนาดเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการ
สาธารณะ จึงมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑๒ ไวกอนเปนการชั่วคราว 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๔)   

     ในการพิจารณาวาสมาชิกสภาเทศบาลคนใดซึ่งมิไดมีอํานาจหนาที่ 
ในการสั่งซ้ือหรือสั่งจางเหมือนดังเชนนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีกระทําการ 
อันมีลักษณะเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญา 
อันเปนเหตุใหตองพนจากตําแหนงน้ัน จะตองเปนการกระทําในขณะที่บุคคลผูน้ันดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล และตองปรากฏขอเท็จจริงวาสมาชิกสภาเทศบาลผูน้ันไดใชหรือยอมให
บุคคลอ่ืนใชตําแหนงหนาที่ของตนจูงใจใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
ไปดําเนินการตกลงทําสัญญากับคูสมรส บุตร บิดามารดาหรือญาติสนิทอ่ืนของตน  คดีน้ีขอเท็จจริง
ปรากฏวา ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดีไดเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบล 
หินเหล็กไฟ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลหินเหล็กไฟ
ในสมัยแรก แตชั้นนี้ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดใชหรือยอมใหบุคคลอ่ืนใชตําแหนง



 

 

 
 
๔๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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สมาชิกสภาเทศบาลของตนจูงใจใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่สั่งซ้ือหรือส่ังจางไปดําเนินการ
สั่งซื้อหรือสั่งจางสินคาเคร่ืองสังฆทาน นํ้าด่ืม นํ้าแข็ง สําหรับใชในงานแหเทียนเขาพรรษาของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ และจัดซ้ืออาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม เพ่ือรับรองแขก 
โครงการแขงขันกีฬาเทโวเกมส คร้ังที่ ๑๐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ กับภรรยาของผูฟองคดี  
ทั้งราคาที่จัดซ้ือจัดจางก็เปนราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด การที่ผูวาราชการจังหวัด
บุรีรัมย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล 
หินเหล็กไฟ เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออมในสัญญาที่ภรรยากระทําตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนาจะเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการใหคําวินิจฉัยดังกลาว 
มีผลใชบังคับตอไปในระหวางการพิจารณาคดีจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูฟองคดี
จนยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง ประกอบกับการทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ 
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหทุเลาการบังคับตาม 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกอน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๕๕) 

 

    (๓) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ที่ยกเลิกคําส่ังแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

     กรณีที่ผูตรวจการแผนดินฟองวา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
(ผูถูกฟองคดี) ออกคําสั่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เร่ือง ยกเลิกคําส่ัง
แตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ผูรองสอด) ใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผูถูกฟองคดีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ซ่ึงถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีพนจากตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินแลวตามมาตรา ๓๔ (๒) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีจึง
ไมมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาว ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี  
ตอมา ผูรองสอดย่ืนคํารองขอเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามในคดี โดยมีคําขอใหเพิกถอนคําส่ัง 
ที่พิพาท กับมีคําขอใหศาลไตสวนเปนกรณีฉุกเฉินและมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาแกผูรองสอด โดยมีคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีหยุดการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายในระหวางการพิจารณาของศาล น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีพนจากตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินเม่ืออายุครบ 
หกสิบหาปบริบูรณตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ แลว  ดังน้ัน คําส่ังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ 
เร่ือง ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๓ 
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ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดีที่ออกมาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีพนจาก
ตําแหนงแลว จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยไมมีอํานาจ คําส่ังดังกลาวจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย 
และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีออกคําส่ังที่พิพาท ผูถูกฟองคดีและ 
ผูรองสอดไดออกคําสั่งเพ่ือการบริหารงานในสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหลายคําสั่ง ซ่ึงสราง
ความสับสนทั้งแกขาราชการและลูกจางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และทําใหหนวยรับตรวจ
และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของซ่ึงเปนหนวยงานภายนอกเกิดความสับสนในอํานาจหนาที่ 
ของผูปฏิบัติงานในสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไปดวย อันเปนอุปสรรคทําใหภาระหนาที่ 
ในการตรวจสอบการใชจายเงินของแผนดินขาดประสิทธิภาพ เพราะขาราชการในสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินตลอดจนหนวยงานของรัฐที่ตองเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไมทราบวาจะตองถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาคนใด หากปลอยให
สถานการณเชนนี้ดํารงตอไปยอมทําใหการตรวจสอบการใชจายเงินของแผนดินตองเน่ินชา 
สงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายที่จะตามมาอีกหลายประการ ซ่ึงอาจรายแรงจนยากแกการ
เยียวยาแกไขในภายหลัง ประกอบกับผูรองสอดเปนรองผูวาการตรวจเงินแผนดินซ่ึงรักษาราชการ
แทนผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีกอนที่ผูถูกฟองคดีจะออกคําสั่งที่พิพาท 
ผูรองสอดยอมมีอํานาจหนาที่ทุกอยางเสมือนหนึ่งตนเองเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน การทุเลา
การบังคับตามคําสั่งดังกลาวจึงไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ
แตอยางใด จึงมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีไวเปนการชั่วคราว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๔/๒๕๕๔) 

 

    (๔) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทน 

     กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของเทศบาลนครขอนแกน 
(ผูถูกฟองคดี) ที่ใหผูฟองคดีในฐานะปลัดเทศบาลเมืองขอนแกนชดใชคาสินไหมทดแทน 
จากการกระทําละเมิดใหแกผูถูกฟองคดี กรณีบริหารงานดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
โดยไมสงมอบพ้ืนที่เชาตลาดของผูถูกฟองคดีใหแกผูเชาเพ่ือดําเนินการจัดหาประโยชน  
เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย น้ัน  เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ศาลฎีกาไดมี 
คําพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ แตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น โดยในระหวางการสอบสวนของคณะกรรมการ  
ผูถูกฟองคดีไดเริ่มชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายงวดแรก เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๔๕  ดังน้ัน วันดังกลาวจึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของ
ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีรูถึงการละเมิดแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี 



 

 

 
 
๔๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕  ตอมา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ไดรายงานผลการสอบ 
ใหนายกเทศมนตรีไดรับทราบเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ วาผูฟองคดีตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน ถือไดวาผูถูกฟองคดีโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแกนรูตัวผูจะพึงตองใช 
คาสินไหมทดแทนอยางชาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีจึงตองใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายในกรณีพิพาทภายใน ๒ ป นับแตวันดังกลาว ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ัง 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจึงเปนการออกคําส่ังเม่ือพน 
๒ ป นับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน คําส่ังดังกลาวจึงนาจะ
ไมชอบดวยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการใหคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีผล 
ใชบังคับตอไปอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขในภายหลัง เน่ืองจาก
ผูถูกฟองคดีไดอายัดเงินและยึดทรัพยสินของผูถูกฟองคดีไวแลว ตอมาหากศาลมีคําพิพากษาวา
คําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ยอมไมอาจคืนทรัพยสินที่ขายทอดตลาด
ใหแกผูฟองคดีได ทั้งการทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองดังกลาวไมเปนอุปสรรคแกการ
บริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะแตอยางใด จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดีไวกอน (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๕๕) 

 

    (๕) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ใหยกเลิกประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย และที่ใหมีการเลือกกรรมการชุดใหม
ไวชั่วคราว 

     กระบวนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
มีเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีซ่ึงเปนบุคคลภายนอก
มิไดมีสวนไดเสียกับการเลือกกรรมการดังกลาวมาดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
ลงคะแนนใหเปนไปอยางบริสุทธิ์และยุติธรรม และมีอนุกรรมการดูแลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการลงคะแนน โดยประธานอนุกรรมการดูแลการเลือกตั้ง
ชี้แจงวา การกําหนดหมายเลขบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจสอบจํานวนบัตร มิไดมีเจตนาบันทึก
หมายเลขบัตรผูลงคะแนน การแจกบัตรจะแจกคละกันไป อีกทั้งคณะกรรมการสังเกตการณ 
การตรวจสอบบัญชีฯ แจงวาไมพบสิ่งผิดปกติหรือส่ิงที่สอไปในทางทุจริต  ดังน้ัน การที่นายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังใหยกเลิกประกาศผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และใหมีการเลือกกรรมการดังกลาวใหม  
จึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับหากใหคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหยกเลิกประกาศ



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป และมีการเลือกกรรมการชุดใหมแลว  ตอมา ศาลวินิจฉัยวาคําสั่ง
ของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนคําสั่ง ยอมกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอผูฟองคดีจนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  อีกทั้ง การส่ังทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีไวชั่วคราวมิไดกอใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ
แตอยางใด จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ใหทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัย
ของผูถูกฟองคดีที่ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และท่ีใหมีการเลือก
กรรมการชุดใหมไวชั่วคราว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๕๕) 

 

   (๖) คําขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ 
GAT/PAT 

    กรณีที่ผูฟองคดีฟองวา คําสั่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) (ผูถูกฟองคดี) ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ GAT/PAT คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ 
ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีอนุมัติใหผูฟองคดีไดสมัครสอบ และเขาสอบ GAT/PAT คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ 
ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ GAT/PAT ในวันอ่ืน โดยใหถือวา 
เปนการสอบ GAT/PAT เพ่ือนําผลคะแนนไปประกอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษาดวยระบบรับกลางตามประกาศของผูถูกฟองคดี โดยมีคําขอใหศาลมีคําสั่งคุมครอง
ชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีจัดใหผูฟองคดีเขาสอบ GAT/PAT ในวันดังกลาว 
น้ัน เม่ือปรากฏวา ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดียังไมอาจสรุปไดวาความบกพรองในการ
สมัครสอบเกิดจากระบบของผูถูกฟองคดีหรือเกิดจากการกระทําของผูฟองคดีเอง อีกทั้ง  
ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีการพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการสมัครสอบในรายของ 
ผูฟองคดีอยางไร  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังไมอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิสอบ GAT/PAT 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ จึงนาจะมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายในการใชดุลพินิจ และหากให
คําสั่งของผูถูกฟองคดีมีผลใชบังคับตอไปในระหวางการพิจารณาคดี จะทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูฟองคดีจนยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง เน่ืองจากผูฟองคดีตองนํา 
ผลคะแนนในวิชาที่สอบไปประกอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง 
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีในระหวางการพิจารณาคดี โดยการใหสิทธิสอบ
เปนกรณีพิเศษแกผูฟองคดีในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไมเปนอุปสรรคปญหาแกการ
บริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะเนื่องจากเปนการดําเนินการในคราวเดียวกันกับที่ 
ผูถูกฟองคดีจัดสอบแกผูมีสิทธิสอบ ซ่ึงผูถูกฟองคดีสามารถดําเนินการจัดสอบใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยได จึงมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดี
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สมัครสอบและมีสิทธิเขาสอบ GAT/PAT คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๕) 

 

  ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกขชั่วคราว (ขอ ๗๕ - ขอ ๗๗)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งยกคําขอ 

 

    (๑) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
อยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 

     กรณีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือ
แกการบริการสาธารณะ 

     คําขอใหระงับการดําเนินการกอสรางสะพานลอยขามทางรถไฟ
และทางแยกจุดตัดทางหลวง 

     การดําเนินการกอสรางสะพานลอยขามทางรถไฟและทางแยก
จุดตัดทางหลวงของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เปนการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และการกระทําดังกลาว 
มีลักษณะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนแกประชาชนเปนสวนรวม หรือประชาชนสวนรวม 
จะไดรับประโยชนจากการดําเนินการ ประกอบกับการดําเนินการกอสรางสะพานพิพาท 
ไดดําเนินการไปแลวถึงรอยละ ๗๖.๓๗  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดพยายามแกไขความ
เดือดรอนของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคนดวยการปรับลดความกวางของสะพานจาก ๖ ชองจราจร 
เหลือ ๕ ชองจราจร ปรับโครงสรางกอสรางฐานรากจากระบบเสาเข็มตอกเปนระบบเสาเข็มเจาะ  
นอกจากน้ี การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับขณะเร่ิมโครงการมิไดมีบทบังคับเด็ดขาดใหการดําเนินการ 
ของรัฐทุกโครงการจะตองจัดใหมีประชาพิจารณดังเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับในปจจุบัน และหากใหมีการชะลอการกอสรางสะพานพิพาท 
จะทําใหโครงการกอสรางหยุดชะงัก สงผลกระทบทั้งดานงบประมาณ การจางกอสรางและ 
การแกไขปญหาการจราจรไมแลวเสร็จภายในกําหนด อันเปนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแกการ
บริหารงานของรัฐ จึงมีคําสั่งยกคํารองขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสองคน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๕๔) 

 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     คําขอใหระงับการขุดบอเพ่ือวางทอตามโครงการกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียบริเวณหนาบานของผูฟองคดี 

     ผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการท่ี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการขุดลอกคลองปาเหลาและขุดวางทอ
บําบัดนํ้าเสียที่บริเวณหนาบานของผูฟองคดี เปนเหตุใหบานและทรัพยสินของผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายในสวนของกําแพงบานของผูฟองคดีที่ติดกับคลองปาเหลา หองนํ้า หองครัว 
อุปกรณเคร่ืองครัวเสียหายทั้งหมด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองศาลปกครองเพ่ือขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี และมีคําขอใหศาล 
มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการกอสรางบริเวณหนาบานของผูฟองคดีไวเปนการชั่วคราว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการตามโครงการกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสียดังกลาวเปนการดําเนินการตามหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จัดใหมีและบํารุง
ทางระบายน้ําและกิจการอยางอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุขตามมาตรา ๕๓ (๕) และ 
มาตรา ๕๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหากดําเนินการกอสราง
ตามโครงการนี้แลวเสร็จก็จะทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาใชประโยชนจากโครงการระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสียซ่ึงเปนประโยชนตอสวนรวมได ประกอบกับตามคําชี้แจงของผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองก็จะเห็นไดวา ผูรับจางผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมาตรการปองกันความเสียหายและขั้นตอน
วิธีการกอสรางที่ไดเสนอตอศาลไวแลว และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบานของผูฟองคดี 
อันเกิดจากการกระทําของผูรับจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีสามารถใชสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนได แตหากมีการระงับ
การกอสรางดังกลาวจะสงผลใหผูรับจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถดําเนินการกอสรางให
แลวเสร็จได ทั้งน้ีการกอสรางไดดําเนินการไปแลว ๗,๘๘๓ เมตร คงเหลืออีกเพียง ๙๗ เมตร 
และจะสงผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถใชประโยชนจากโครงการระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียได การระงับการขุดบอเพ่ือวางทอตามโครงการดังกลาวจึงยอมกอใหเกิดอุปสรรคแก 
การบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงไมมีเหตุสมควรใหบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา จึงมีคําสั่งยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๕๕) 

 
 
 



 

 

 
 
๔๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาไมมีเหตุผลเพียงพอ 
ที่จะนํามาตรการดังกลาวมาใชได เน่ืองจากความเสียหายของผูฟองคดีไมยากแกการ
เยียวยาแกไขในภายหลัง 

     กรณีที่ผูรับโอนสิทธิเรียกรองมีคําขอใหศาลมีคําส่ังใหเทศบาล
ระงับการเบิกจายเงินคาจางกอสรางอาคารใหแกผูโอนซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาลไวกอน 
     กรณีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเทศบาลตําบลหนองสอ (ผูถูกฟองคดี) 
จายเงินคาจางเหมากอสรางที่ผูรองสอดไดโอนสิทธิเรียกรองใหแกผูฟองคดีแลวตามหนังสือ 
โอนสิทธิเรียกรอง และขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีระงับการเบกิจายเงินคาจางกอสรางอาคาร
ดังกลาวแกผูรองสอดไว จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด น้ัน  แมคําฟองของผูฟองคดีจะมีมูล 
และคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดี จะไมเปนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงาน
ของรัฐก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงการที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาล
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินที่ผูรองสอดไดโอนสิทธิเรียกรองคาจางเหมากอสรางใหแก 
ผูฟองคดีและเหตุแหงการฟองคดีแลว เห็นวา หากศาลพิพากษาวาการโอนสิทธิเรียกรอง 
ไดกระทําโดยชอบและมีผลบังคับใช ผูถูกฟองคดีมีภาระตองจายคาจางใหผูฟองคดีตามสิทธิ 
ที่ไดรับโอน แมผูถูกฟองคดีจะไดเบิกจายเงินคาจางไปโดยฝาฝนการโอนสิทธิเรียกรอง 
ก็ไมเปนเหตุอางที่จะไมจายเงินใหผูฟองคดี  ฉะนั้น เม่ือผูฟองคดีชนะคดีในภายหลังผูฟองคดี 
ก็จะไดรับการชําระหนี้จากผูถูกฟองคดีตามคําพิพากษาอยูแลว  ดังน้ัน จึงไมมีเหตุเพียงพอ 
ที่จะกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอ
ของผูฟองคดี จึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๔) 

 

     คําขอใหระงับการเก็บเงินชวยเหลือคากอสรางตลาดสดสาธารณะ
จากผูฟองคดี 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสี่ซ่ึงเปนพอคาแมคาขายของในตลาดสาธารณะ 
ของเทศบาลนครภูเก็ต (ผูถูกฟองคดี) ฟองวา ผูถูกฟองคดีจัดตั้งตลาดสดสาธารณะ ๑ และเรียกเก็บ
เงินชวยเหลือคากอสรางตลาดและเงินชวยเหลือคากอสรางแทนตลาดโดยไมชอบ และมีคําขอให
ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนพิพากษา
หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนของผูฟองคดีทั้งสี่ในระหวางการพิจารณา  
โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับการนําสิทธิการเชาแทนตลาดสดสาธารณะ ๑ ของผูฟองคดีทั้งสี่ 
ไปเปดประมูลใหบุคคลทั่วไปเชา ระงับการสั่งใหพอคาแมคายายจากตลาดสดชั่วคราวไปยัง
ตลาดสดสาธารณะ ๑ และใหระงับการจายเงินเปนคาใชจายในการทําสัญญาเชาแทนไวกอน



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๑๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จนกวาศาลจะพิพากษา  ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการเก็บเงินชวยเหลือ 
คากอสรางตลาดสดสาธารณะ ๑ จากผูฟองคดีทั้งสี่ไวกอน สวนคําขออ่ืนใหยก ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา การกอสรางตลาดยอมมีวัตถุประสงคที่จะใหมีผูเขามาขายของในตลาด  
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา การท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีระงับการเก็บเงิน
ชวยเหลือคากอสรางตลาด ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดเขาทําสัญญาและไมได
เขาไปดําเนินกิจการในตลาดสดสาธารณะ ๑  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีไมสามารถเรียกเก็บเงิน
จากผูฟองคดีทั้งสี่ยอมเปนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ ทั้งไมปรากฏวาราคา
คากอสรางตลาดสูงต่ําอันจะทําใหเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีเรียกเก็บเงินชวยเหลือคากอสรางตลาด
ไมนาจะชอบดวยกฎหมาย และหากศาลปกครองไมกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาให ก็ไมยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  อีกทั้ง  
คําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสี่เปนคําขอที่ศาลปกครองชั้นตน
จะตองวินิจฉัยในเนื้อหาของคดี กรณีจึงไมมีเหตุสมควรใหบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน เปนใหยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสี่ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๘๕/๒๕๕๕) 

 

     กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาไมมีเหตุผลเพียงพอ 
ที่จะนํามาตรการดังกลาวมาใชได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีมิไดมีพฤติการณอันเปนเหตุให
เชื่อวาตั้งใจจะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการกระทําที่ถูกฟองรอง 

     คดีน้ีผูฟองคดีซ่ึงเปดกิจการโรงรับจํานําบริเวณถนนแจงวัฒนะ 
ติดกับทางเขาโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (ผูรองสอด) ฟองวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การที่การไฟฟานครหลวง (ผูถูกฟองคดี) วางเสาไฟฟาจํานวนทั้งหมด ๗ ตน เริ่มตั้งแตบริเวณ
ดานหนาของโรงรับจํานําจนถึงบริเวณดานขางและกําลังจะติดตั้งหมอแปลงขนาดใหญที่มีไฟฟา
แรงดัน ๒๔,๐๐๐ โวลต ใหกับผูรองสอด โดยบริเวณที่จะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาดังกลาวอยูติดกับ
หองม่ันคง ซ่ึงเปนที่เก็บทรัพยสินที่มีผูนํามาจํานําไวกับโรงรับจํานําของผูฟองคดี อาจกอใหเกิด
อันตรายตอทรัพยสินของโรงรับจํานํา จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยายน่ังรานและ 
หมอแปลงไฟฟาไปไวในบริเวณที่เหมาะสม และหางจากโรงรับจํานําของผูฟองคดี รวมทั้ง 
มีคําขอใหศาลมีคําสั่งใหระงับการติดตั้งหมอแปลงไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา   
เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาไดมีการดําเนินการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาในบริเวณที่พิพาทอันอาจ
กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายหรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูฟองคดี 
ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดระบุในคําชี้แจงตอผูรองสอดวา การดําเนินการปกเสาไฟฟาเพ่ือ



 

 

 
 
๔๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รองรับหมอแปลง การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและการพาดสายจากเครื่องวัดหนวยไฟฟาของ 
ผูถูกฟองคดีไปยังหมอแปลงไฟฟาน้ัน มิใชหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ตองปฏิบัติ อันแสดงใหเห็นวา
ผูถูกฟองคดีมิไดมีพฤติการณอันเปนเหตุใหเชื่อวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาตามคําขอของผูรองสอดที่อาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดีแตอยางใด 
กรณีจึงยังไมปรากฏเหตุเพียงพอที่ศาลจะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองตามที่ขอมาใชได 
เน่ืองจากมีการตั้งใจที่จะกระทําซํ้าหรือกระทําตอไปซ่ึงการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือผูฟองคดีจะ
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําดังกลาว คําขอใหศาลมีคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 
จึงไมอยูในหลักเกณฑที่ศาลจะพิจารณามีคําส่ังไดตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งใหยกคําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๔)   

     

    (๒) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชน 
ของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒)  กรณีที่ศาลปกครองมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิ ธีการ 
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว  

 

    (๑) กรณีขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
อยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 

 

     (๑.๑) คําขอใหระงับการใหบริการสนามฟุตซอล 

      ผูฟองคดีฟองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาแกผูฟองคดีโดยใหผูรองสอด 
งดใหบริการสนามฟุตซอลที่ติดกับบานของผูฟองคดีหลังพระอาทิตยตกดิน เน่ืองจากมีเสียง
รบกวนของผูมาใชบริการสนามฟุตซอล โดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืน อันเปนเวลาพักผอน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมวาผูรองสอดจะงดการใชเครื่องเสียงในสนาม แตผูฟองคดีก็ยัง
ไดรับผลกระทบดานเสียงจากประชาชนผูมาใชบริการเลนฟุตซอลโดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืน 
อันเปนเวลาพักผอน เหตุเดือดรอนรําคาญจึงยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน ประกอบกับผูรองสอด 
เปดใหบริการจนถึงเวลา ๒๓ นาฬิกา ซ่ึงในขณะนี้อยูระหวางใหฝายเทศกิจดําเนินคดี ถือวา 
ผูฟองคดียังคงไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีและ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๑ 
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ผูรองสอดอยู อันเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดี และคําส่ังกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาก็มิไดเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดี กรณีจึงมี 
เหตุสมควรและมีเหตุเพียงพอที่จะยังคงมาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนไวตอไป โดยใหผูรองสอดระงับการใหบริการเฉพาะสนามฟุตซอลที่อยูติด
หลังบานของผูฟองคดีตั้งแตเวลา ๒๑ นาฬิกา เปนตนไป และใหผูถูกฟองคดีติดตามและควบคุม
การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวอยางเครงครัด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๕๔) 

 

     (๑.๒) คําขอใหหามสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหักคาจาง 
ที่จะตองจายในแตละงวดเปนเบี้ยปรับ ตั้งแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 

       คดีน้ีผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี โดยหามสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) หักคาจางที่จะตองจายในแตละงวดเปนเบี้ยปรับ ตั้งแตวันฟองคดี
เปนตนไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา เม่ือตามสัญญาจางมิไดกําหนดใหหักเงินคาจางในงาน 
แตละงวดเปนคาปรับผูฟองคดียอมตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอเม่ือมีการตรวจรับงาน
งวดสุดทายแลวหรือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดบอกเลิกสัญญาแลวเทาน้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาการปฏิบัตงิานตามสัญญา ผูฟองคดียังคงทํางานตามสัญญาตอไป
และยังเหลืองานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน ๖ งวด ไดแก งวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๖  
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ หักเงินคาจางบางสวนไวเปนคาปรับ จึงไมนาจะชอบดวยสัญญา คําฟอง
จึงมีมูล ซ่ึงหากศาลไมมีคําส่ังใหระงับการหักเงินคาจางไวเปนคาปรับในงานงวดตอๆ ไป  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็จะกระทําซํ้าหรือกระทําตอไปในการหักเงินคาจางที่ผูฟองคดีจะไดรับไวเปน
คาปรับในงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน ๖ งวด อันจะสงผลกระทบตอการทํางานตามสัญญาจาง
ของผูฟองคดีกรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีการคุมครองชั่วคราวตามที่ขอมาใชได และหาก
ตอมาผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาอันเกิดจากความผิดของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ก็สามารถเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับในงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน ๖ งวดดังกลาว 
ในภายหลังได ประกอบกับผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอางเพียงวาคําสั่งบรรเทาทุกขของ 
ศาลปกครองชั้นตนจะเปนการขัดกับหลักวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐและเปนอุปสรรคแก
การบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการสาธารณะ โดยที่ไมไดใหเหตุผลหรือมีหลักฐานประกอบ
ขอกลาวอางแตอยางใด  ดังน้ัน จึงยังฟงไมไดวาคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหระงับการหัก
เงินคาจางไวเปนคาปรับในงานงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๖ จะเปนอุปสรรคแกการ
บริหารงานภาครัฐหรือแกการบริการสาธารณะ กรณีมีเหตุสมควรที่จะกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๖๖ แหง
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๕ และขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ระงับการหักเงินคาปรับ
จากคาจางที่ผูฟองคดีจะไดรับในงานงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๑๖ ไวกอนจนกวา 
ศาลจะมีคําพิพากษา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๓) คําขอใหระงับการกอสรางทาเทียบเรือ และใหหยุดการ 
เก็บกอง ขนถาย และขนสงถานหินในเขตพื้นที่ตําบลทาทรายไวเปนการชั่วคราวกอนศาล 
มีคําพิพากษา 

      คดีน้ีผูฟองคดีขอใหศาลมีคําส่ังใหกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหระงับการกอสรางทาเทียบเรือ
ของบริษัท เทคนิทีม (ประเทศไทย) จํากัด (ผูรองสอด) และใหหยุดการเก็บกอง ขนถาย และ
ขนสงถานหินในเขตพื้นที่ตําบลทาทรายไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา เม่ือพิจารณา 
ผลการตรวจวิเคราะหสภาพมลพิษทางอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุ ประกอบกับกระบวนการ 
ขนถาย เก็บกอง ลําเลียงหรือขนสงถานหินของผูรองสอดซ่ึงกอใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจายเปน
อันตรายแกชีวิตและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่แลว 
เห็นไดวา ระบบปองกันการฟุงกระจายของละอองถานหินของผูรองสอดไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อันเปนการฝาฝนเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า และเงื่อนไข 
แนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในกรณีการลําเลียง การเก็บกอง 
การขนถายและการขนสง  ดังน้ัน การกระทําของผูรองสอดจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย  
คําฟองจึงมีมูล เม่ือผูรองสอดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตจึงเปนการตั้งใจกระทําซํ้า
หรือกระทําตอไป ที่เปนการฝาฝนเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตดังกลาว ซ่ึงการกระทําที่ถูกฟองรอง 
นอกจากนี้ การที่ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครมีคําส่ังใหผูประกอบกิจการถานหินระงับการ
ประกอบกิจการถานหินทุกกรณี กับการที่องคการบริหารสวนตําบลทาทราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
สั่งหามมิใหใชทาเทียบเรือที่ผูรองสอดกอสราง ยอมแสดงใหเห็นวาคําสั่งดังกลาว ไมกอใหเกิด
ปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีทั้งสามหรือของรัฐแตอยางใด จึงมีคําส่ังให
ระงับการประกอบกิจการถานหินทุกกรณีในพ้ืนที่ที่อยูในความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสามปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี
แตละรายไวเพ่ือควบคุม ตรวจสอบ หรือกํากับใหมีการปฏิบัติตามคําส่ังศาลและคําส่ังของ 
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่ดังกลาวอยางเครงครัด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕) 
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     (๑.๔) คําขอใหองคการบริหารสวนตาํบลระงับการกอสรางปอมยาม
ปดบังและขวางทางเขา-ออกที่ดินของผูฟองคดี 

      คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา องคการบริหารสวนตําบลสะอาด  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กอสรางปอมยามปดบังและขวางทางเขา-ออกที่ดินของผูฟองคดีดานที่ติดกับ
ถนนมิตรภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย และกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อนุญาตให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางปอมยามดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครองมีคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หยุดทําการกอสรางพรอมร้ือถอนปอมยามทั้งหมด และเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางปอมยามหนาที่ดินของผูฟองคดี 
และปรับที่ดินบริเวณดังกลาวใหกลับคืนสภาพเดิม  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดี 
มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดานกวางจากทิศเหนือจดทิศใตติดกับถนนมิตรภาพ ความยาว
ประมาณ ๒๖.๗๐ เมตร สวนอาคารบริการประชาชน (ปอมยาม) ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางนั้น  
มีความยาวของตัวอาคาร ๑๑ เมตร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความยาวของอาคารกับความยาวของ
ที่ดินของผูฟองคดีแลวจะเห็นไดวา ขนาดของปอมยามดังกลาวไมไดปดบังและขวางทางเขา–ออก
ที่ดินของผูฟองคดีจนเปนเหตุใหไมสามารถทําทางเขา–ออกสูถนนมิตรภาพไดตามที่ผูฟองคดี
กลาวอาง  อีกทั้ง ผูฟองคดียังสามารถออกสูถนนทางดานทางหลวงชนบทสาย ขก ๑๐๐๔  
(แยกคําบงหรือทางแยกเขาตําบลสะอาด) ไดอีกทางหนึ่ง  อยางไรก็ตาม เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางปอมยามดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาจุดที่ขออนุญาตกอสราง
ไมเหมาะสม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจทําการกอสรางปอมยามดังกลาวไดอีกตอไป กรณีจึง 
มีเหตุเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ตามที่ผูฟองคดีมีคําขอมาใช จึงมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการกอสรางปอมยามไวกอนตามคําขอ
ของผูฟองคดีจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน และใหยกคําขอที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ร้ือถอนปอมยามทั้งหมด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๕) คําขอใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพอนุญาตใหผูฟองคดี
นํารถโดยสารออกวิ่งรับสงผูโดยสารไดเปนการชั่วคราว 

      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดี) ออกคําสั่งให
ผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาประกอบการเดินรถโดยสารประจําทาง ใหพักหรือหยุดการเดินรถ
โดยสารประจําทาง จํานวน ๖ คัน เน่ืองจากกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอ
ศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามสัญญา และขอใหศาล 
 



 

 

 
 
๔๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยสั่งให
ผูถูกฟองคดีอนุญาตใหผูฟองคดีนํารถโดยสารทั้ง ๖ คัน ออกวิ่งรับสงผูโดยสารไดเปนการชั่วคราว 
เม่ืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้ันเปนรถโดยสารของนาง ส. ซ่ึงเปนคูสัญญาเดิม ผูถูกฟองคดีสามารถ 
ใชสิทธิไลเบี้ยจากนาง ส. ในคาเสียหายที่ตองชําระตามคําพิพากษาของศาล หากนาง ส. ละเลย
ก็มีสิทธิสั่งพักการเดินรถได การที่ผูฟองคดีไดเขารวมเดินรถกับผูถูกฟองคดีเปนไปตามขอตกลง
ในสัญญา สิทธิและหนาที่ของคูสัญญาจึงตองเปนไปตามสัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิและหนาทีต่ามสัญญาเดิมมาใชและสั่งพักการเดินรถของผูฟองคดีได 
และแมเปนการเดินรถเสนทางเดียวกัน และนาง ส. ผูรับสัญญาเดิมจะเปนมารดาของกรรมการ
บริษัทของผูฟองคดีก็ตาม แตสิทธิหนาที่ของผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีตองเปนไปตามสัญญา  
ดังน้ัน การส่ังใหผูฟองคดีพักการเดินรถอันเปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี จึงมีเหตุอันควรสงสัยวา
นาจะไมชอบดวยขอกําหนดตามสัญญา คําฟองของผูฟองคดีจึงมีมูลที่อาจจะทําใหผูถูกฟองคดี
ตองรับผิดตามฟอง และเมื่อรับฟงไดวาจนถึงขณะยื่นคําขอผูฟองคดียังถูกใหพักการเดินรถ
จํานวน ๖ คัน จากทั้งหมด ๑๓ คัน ซ่ึงทําใหผูฟองคดีจะไดรับความเดือดรอนเสียหายตอไป
เน่ืองจากการถูกส่ังใหพักการเดินรถดังกลาว แมผูฟองคดีจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย
ตามฟอง แตการถูกสั่งใหพักการเดินรถดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ 
ผูฟองคดี กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะคุมครองใหผูฟองคดีไดนํารถโดยสารทั้ง ๖ คัน ออกวิ่งรับสง
ผูโดยสารไดตามปกติเปนการชั่วคราวไปกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน  
อีกทั้ง การที่ศาลจะมีคําสั่งใหผูฟองคดีนํารถโดยสารทั้ง ๖ คัน ออกวิ่งรับสงผูโดยสารไดตามปกติ
ไปกอนก็ไมไดเปนปญหาอุปสรรคตอความรับผิดชอบหรือในการบริหารงานของผูถูกฟองคดี  
คดีจึงมีเหตุที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๕ และขอ ๗๗ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๖/๒๕๕๕) 

 

    (๒) คําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุมครองประโยชน 
ของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาได 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๒๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๒.๖.๓ การอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ขอ ๗๓ 
และขอ ๗๖)  

 

   (๑) คํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามอุทธรณ 
    คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหทุเลาการบังคับตามกฎ

หรือคําสั่งทางปกครอง เปนที่สุดตามขอ ๗๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบ
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๕๕ และ 
ที่ ๓๔๒/๒๕๕๕) 

    คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอใหกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสาม  
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๘/๒๕๕๕ ที่ ๑๔๙/๒๕๕๕ และที่ ๓๕๒/๒๕๕๕)  
    คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําส่ังทางปกครอง เปนที่สุดตามขอ ๗๓ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบ
ตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๕๕) 
    คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว  
เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ีผูฟองคดี
ยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบตามขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง  
แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๕๕ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๕ และ 
ที่ ๑๒๘/๒๕๕๕) 

 

   (๒) ผูมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครอง หรือคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวของศาลปกครองชั้นตน 

 

    (๒.๑) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูอํานวยการเขตที่ใหร้ือถอนอาคาร 
ของผูฟองคดี 
      คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งของผูอํานวยการเขตบางกอกนอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๕  
และเลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๖ ที่ใหร้ือถอนอาคารสวนที่ตอเติมบางสวนพรอมทั้งมีคําขอใหศาล 



 

 

 
 
๔๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทั้งสองไวเปนการชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาคําสั่งที่พิพาทดังกลาวมีฐานในการออกคําส่ังสืบเนื่องจากการที่ผูฟองคดีทั้งสองไมได
ดําเนินการตามคําสั่งเลขที่ กท ๕๘๐๓/๒๕๗๕ ที่ใหดําเนินการแกไขอาคารที่พักอาศัยของผูฟองคดี
ทั้งสอง ซ่ึงคําสั่งที่อางเปนฐานในการออกคําสั่งที่พิพาทดังกลาวน้ัน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ใหยกอุทธรณ
คําสั่ง เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาแลวมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่พิพาท  
ยอมมีผลเปนการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ดวย  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงยอมเปนผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังเลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๕ 
และเลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๒๕๖ ตอศาลปกครองสูงสุดได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๕๔) 
     

    (๒.๒) ราษฎรในหมูบานไมใชผูมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่สั่งใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบาน 
      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําส่ังทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งของนายอําเภอจะนะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง
ผูใหญบาน ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกอน
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังทุเลา 
การบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีผลแตเฉพาะผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ เทาน้ัน 
แมผูรองทั้งสี่จะเปนราษฎรในหมูบานและเปนผูรวมลงลายมือชื่อถอดถอนผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนงผูใหญบาน คําสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองชั้นตนก็มิไดมีผลกระทบกับผูรองทั้งสี่
แตอยางใด จึงไมทําใหผูรองทั้งสี่เดือดรอนเสียหาย เพราะการปฏิบัติหนาที่ผูใหญบานของ 
ผูฟองคดี ยอมตองดําเนินไปตามอํานาจหนาที่และตามกฎหมาย  ดังน้ัน ผูรองทั้งสี่จึงไมใช 
ผูมีสวนไดเสียที่จะมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ตามขอ ๗๓ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูรองทั้งสี่ไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๕๕) 
 

   (๓) หากไมมีคดีที่ศาลปกครองชั้นตนจะตองพิจารณาตอไปแลวก็ไมมี
ประโยชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังเก่ียวกับคําขอบรรเทาทุกข
ชั่วคราวตอไป 
    ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาใหแกผูฟองคดี  
ซ่ึงคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  ตอมา ศาลปกครองชั้นตนอนุญาตให 
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ถอนคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองพิจารณา 
คํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกตอไป จึงมีคําส่ังใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๗/๒๕๕๕) 
    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความและใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาส้ินผลไป ซ่ึงผูฟองคดีรับทราบคําส่ังดังกลาวแลว แตปรากฏวาผูฟองคดีมิได
ยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คดีจึงเปนอัน
ถึงที่สุด ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไมมีเหตุ 
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง 
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูถูกฟองคดีและผูมีสวนไดเสียตอไป จึงมีคําสั่ง
จําหนายคํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๗/๒๕๕๕) 
 

  ๒.๖.๔ การขอใหระงับคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นตนไวเปนการชั่วคราว (ขอ ๗๓ วรรคหน่ึง)  

 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีสมัครสอบและมีสิทธิ 
เขาสอบ GAT/PAT คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ไวชั่วคราวจนกวา 
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน และการสอบ GAT/PAT ของผูฟองคดีเปนการสอบเพื่อ
ผูฟองคดีอาจจะนําผลคะแนนการทดสอบไปยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษา จึงไมอาจรับฟงไดวา คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
ทําใหหรือจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอสิทธิของ 
ผูถูกฟองคดี  อีกทั้ง ขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ผูถูกฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตน ผูฟองคดีไดเขาสอบ GAT/PAT ไปแลว กรณีจึงไมมีเหตุผลเพียงพอ 
ที่ศาลปกครองสูงสุดจะส่ังระงับคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน
ไวเปนการชั่วคราวตามคําขอของผูถูกฟองคดี จึงมีคําส่ังยกคําขอของผูถูกฟองคดีที่ขอให 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครองไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๕) 
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  ๒.๖.๕ คําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษากรณีอ่ืนๆ 

 

   ศาลปกครองสูงสุดยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเนื่องจากศาลปกครอง
ชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ 

   การท่ีศาลปกครองช้ันตนจะวินิจฉัยวา เม่ือมีคําสั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติม
ของผูฟองคดีและไมรับผูถูกฟองคดีที่ ๘ และผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไวพิจารณาแลว จึงไมรับคําขอ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 
ไวพิจารณาน้ัน จะตองเปนคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาที่เก่ียวเนื่องกับคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาว แตเม่ือพิจารณาคําขอกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีแลว 
เห็นวา ผูฟองคดีขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษา โดยมีคําสั่งใหบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และหรือ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีผลเปนการระงับ 
การมอบหมายใหกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนที่ไดเปนกรรมการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายปฏิบัติงานใดๆ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และสั่งระงับการจายเงินคาเบี้ยประชุม เงินโบนัสกรรมการ คาตอบแทนตางๆ และประโยชนอ่ืนใด
แกกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา 
ซ่ึงมิไดเก่ียวเน่ืองกับคําฟองเพ่ิมเติมที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับไวพิจารณา แตเก่ียวเนื่องกับ
คําฟองของผูฟองคดีที่ศาลปกครองชั้นตนรับไวพิจารณาแลว  ดังนั้น ศาลปกครองชั้นตนจึงตอง
วินิจฉัยคําขอเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวของผูฟองคดีดังกลาวแยกตางหาก แลวมีคําสั่งไมรับหรือยก
คําขอดังกลาวตามรูปคดี จะอาศัยเหตุที่ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีมาเปนเหตุไมรับคําขอ
ของผูฟองคดีดังกลาวหาไดไม กรณีจึงถือไดวาการพิจารณาทําคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของผูฟองคดีไวพิจารณา มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ จึงเห็นสมควร
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๑๒ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มีคําส่ังยกคําส่ัง
ของศาลปกครองชั้นตนในสวนนี้ แลวสงคืนสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิจารณา 
มีคําสั่งใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๕) 
   ในคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น เม่ือพิจารณาจาก
บทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาแลวจะเห็นไดวา ผูฟองคดีมีสิทธิขอใหศาล
กําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาลมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองที่ขอใหเพิกถอนเทาน้ัน สวนในคดีประเภทอ่ืนนั้น ผูฟองคดีมีสิทธิขอใหศาล 
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มีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษาได เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา การคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนระดับ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ
ชํานาญการพิเศษดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนประกาศของอธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถูกฟองคดี) เร่ือง รายช่ือขาราชการผูผานการคัดเลือก คดีน้ีจึงเปน 
คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบแปดคนจึงมีสิทธิขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาล 
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่มีคําขอใหเพิกถอนเทาน้ัน ซ่ึงหากศาลมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีตามคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลว ก็จะมีผล
ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถดําเนินการใดๆ ที่ตอเน่ืองไปจากผลของคําส่ังดังกลาวไดอีกตอไป 
แตผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมอาจมีคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาอยางอ่ืนได  นอกจากนี้ ถึงแมศาลปกครองชั้นตน 
จะมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดเม่ือมีเหตุสมควร
โดยผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมมีคําขอตามขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตศาลปกครองชั้นตนยอมมีอํานาจเพียงสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
ที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนเทาน้ัน ศาลปกครองชั้นตนไมอาจมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาได คดีน้ีเม่ือพิจารณาคําขอของ 
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลวเห็นวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนระบุวาขอคุมครองช่ัวคราว  
โดยขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สําหรับขาราชการผูผานการคัดเลือก ซ่ึงคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงดังกลาวไมไดมีอยู
ในขณะที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยื่นฟองคดีน้ี อันเปนคําขอใหระงับการกระทําที่ผูถูกฟองคดี 
จะดําเนินการตอไปหลังจากมีคําส่ังพิพาทแลว คําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงเปน 
คําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา มิใชคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองที่เปนเหตุแหง
การฟองคดี ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงไมมีสิทธิขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีระงับการออก
คําส่ังดังกลาวได เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนมีคําขอดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนตองสั่ง 
ไมรับคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไวพิจารณา ซ่ึงเม่ือศาลมีคําสั่งไมรับคําขอของผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบแปดคนแลว ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยอมมีสิทธิยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง 
ทางปกครองใหถูกตองตามกฎหมายได หรือหากศาลปกครองชั้นตนเห็นวา มีเหตุสมควรที่ 
ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
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โดยผูฟองคดีไมมีคําขอตามขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ศาลปกครองชั้นตนก็ชอบที่จะมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่ผูฟองคดีขอให 
เพิกถอนเทาน้ัน คดีน้ีถึงแมคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนจะระบุวาเปนคําสั่งทุเลาการบังคับตาม
คําสั่งทางปกครอง แตในคําสั่งดังกลาวไดสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน เน้ือหาของคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
จึงเปนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
อันเปนคําสั่งที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่เก่ียวกับการทําคําพิพากษาหรือคําส่ัง และศาลปกครองสูงสุด
เห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพ่ือใหพิจารณาดําเนินการใหมตอไป ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๐๐/๒๕๕๕) 
    

 ๒.๗ การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคําฟอง 

 

  ๒.๗.๑ การรองสอด (ขอ ๗๘)  

 

   ๑) กรณีศาลเรียกเขามาเอง  

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคํารองสอด  

 

    (๑) คํารองสอดตองยื่นในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน 
     กรณีที่นาง ฮ. กับพวกรวม ๖ คน ไดยื่นคําขอรองสอดเขามาในคดี

ในชั้นอุทธรณคําพิพากษา โดยอางวาคําพิพากษาของศาลอาจจะกระทบตอสิทธิการครอบครอง
ที่ดินของผูรองทั้งหก น้ัน เห็นวา เม่ือพิจารณาตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ และขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ 
และมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว บุคคลภายนอกที่จะรองสอด
เขามาในคดี ตองรองสอดเขามาในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนเทาน้ัน ไมอาจ
รองสอดเขามาเปนคูกรณีในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได การที่ผูรองทั้งหก



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๑ 
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มีคําขอรองสอดเขามาในชั้นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด 
จึงเปนกรณีที่ไมตองดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจอนุญาต
ใหผูรองทั้งหกเขามาเปนผูรองสอดในคดีน้ีได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 

 

    (๒) ตองเปนการรองสอดเพ่ือยังใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือ
บังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู หรือผูรองสอดตองเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดี 

     คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ขอพิพาทของคูกรณีในคดีเปนเรื่อง
ขอใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยสั่งใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชะลอการดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศ
ฉบับดังกลาว เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูรองสอด) ยื่นคํารองสอด 
ขอเขามาเปนคูกรณีฝายที่สามโดยอางวา ขอพิพาทของคูกรณีทั้งสองฝายที่มีอยูในคดีเปนการ
โตแยงสิทธิหรือหนาที่ของผูรองสอด น้ัน เห็นวา แมศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหชะลอการดําเนินการบรรจุ 
และแตงตั้งบุคคลผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันมีผลใหผูรองสอด 
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศกึษายังไมสามารถแตงตัง้ผูที่ผานการคัดเลือกไดในขณะนี้ก็ตาม แตกรณีดังกลาว
มิไดมีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูรองสอดตามที่กฎหมายบัญญัติไวตองเปลี่ยนแปลงไป
หรือลดบทบาทหนาที่ลง และหากภายหลังศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็เปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ที่จะตองไปดําเนินการใหมใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผูรองสอดจึงมิไดเปนผูถูกโตแยง
สิทธิหนาที่หรือเปนผูมีสวนไดเสียในคดีหรือไดรับผลกระทบจากผลแหงคดี จึงมีคําสั่งไมรับคําขอ
เขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๗๘ แหง ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๔/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีผูฟองคดีไดฟองขอใหศาลเพิกถอนประกาศผลการสอบ 
และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ เน่ืองจากมีความผิดพลาดเก่ียวกับคําถาม
และคําตอบของขอสอบ แตผูรองสอดอางวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ภายหลังจาก
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กองบัญชาการศกึษาไดดําเนินการเพิ่มคะแนนใหกับผูสอบทุกรายแลว ปรากฏวาตนเองไมมีรายชือ่
ในประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงเห็นไดวา
เหตุแหงการฟองคดีของผูรองสอดนั้นเก่ียวเน่ืองโดยตรงจากการที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการ 
เพ่ิมคะแนนใหกับผูรองสอดโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
ในคดีน้ีกับกรณีที่ผูรองสอดไดรองสอดเขามาน้ันจึงแตกตางกัน  นอกจากนั้น การฟองคดีน้ีผูฟองคดี 
ไดมีคําขอใหเพิกถอนประกาศผลการสอบฯ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ เฉพาะในสวนของ 
ผูฟองคดี จึงถือไดวาเปนการฟองเพ่ือคุมครองสิทธิประโยชนเฉพาะในสวนของผูฟองคดีเอง  
ผลจากคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลในคดีน้ี จึงมีผลเปนการเฉพาะกับผูฟองคดีเทาน้ัน  
มิไดมีผลไปถึงผูรองสอดในฐานะที่ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกบังคับโดยคําพิพากษาในคดี
โดยตรง  ดังน้ัน จึงถือไมไดวาผูรองสอดเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีน้ี 
ตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๕/๒๕๕๕) 

 

   ๓) กรณีคูกรณีมีคําขอ  

 

    (๑) ในคดีพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ หากผูฟองคดีฟองผิดตัว 
ศาลตองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา กรณีไมอาจเรียกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายเขามาในคดีได 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวาประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ (ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการสอบสวน
และวินิจฉัยกรณีที่ผูฟองคดีรองเรียนวา นายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ กระทําการฝาฝน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ (๒) มาตรา ๒๖๘ 
ประกอบกับมาตรา ๒๘๔ ใชสถานะหรือตําแหนงนายกเทศมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
เพ่ือประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน ในเร่ืองการขอใหโอนยายปลัดเทศบาลตําบลหนองสอ  
จึงถือไดวาผูฟองคดีประสงคจะฟองวา เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ ซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
เม่ือพิจารณาถึงมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ แลวเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด โดยมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของประธาน
กรรมการพนักงานเทศบาลแตอยางใด ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจตกเปนคูกรณีของผูฟองคดี 
ในคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติได  
ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองผูถูกฟองคดีตามขอกลาวหาในคําฟองน้ีได สวนที่ผูฟองคดี



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อุทธรณวา ถาศาลเห็นวาคําฟองของผูฟองคดีไมสมบูรณหรือไมถูกตองครบถวน ศาลก็สามารถ
เรียกผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเขามาเปนผูถูกฟองคดีไดน้ัน เห็นวา เม่ือผูฟองคดีไมไดฟอง
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเปนผูถูกฟองคดี ศาลจึงไมมีอํานาจเรียกผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
เขามาเปนผูถูกฟองคดีได เน่ืองจากไมเขาหลักเกณฑที่ศาลจะเรียกเขามาเปนผูถูกฟองคดี 
ตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๔) 

 

    (๒) ในคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดที่มีคําขอใหชดใชคาเสียหาย 
เม่ือผูฟองคดีฟองหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดแลว ก็ไมจําเปนตองเรียกเจาหนาที่ของรัฐเขามา 
ในคดีอีก 

     ผูฟองคดีขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองโดยขอใหศาลหมายเรียก 
อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เขามาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตคดีน้ีศาลไดมีคําสั่งใหรับคําฟองของ 
ผูฟองคดีไวเฉพาะในสวนคําขอที่ใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นฟอง 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว จึงไมมี 
เหตุจําเปนที่ศาลจะตองเรียก อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม เขามาเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตอยางใด 
จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติมในสวนที่ขอใหศาลหมายเรียก อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมเขามา
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๕) 

 

   ๔) ผลของการเขามาในคดีโดยการรองสอด  

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๗.๒ การรวมคดี (ขอ ๗๙ วรรคหน่ึง)  
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๗.๓ การแยกคดี (ขอ ๘๐)  

 

   กรณีคดีที่ฟองตรงตอศาลปกครองสูงสุดมีบางขอหาอยูในอํานาจ 
ของศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจสั่งแยกขอหานั้นแลวสงคําฟองไปยัง 
ศาลปกครองชั้นตนได 

   คดีน้ีผูฟองคดีฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด ๓ ขอหา ซ่ึงในขอหาที่สาม
เปนการฟองขอเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่แจงใหผูฟองคดีนําเงินบํานาญ เงิน ชคบ.  
และเงินบําเหน็จดํารงชีพที่ไดรับไปคืนแกผูถูกฟองคดี โดยองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวา 



 

 

 
 
๔๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คําฟองขอหาดังกลาวมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตาม
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทท่ีอยูในเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งใหศาลปกครองสูงสุด
แยกคําฟองขอหาที่สามเปนอีกคดีหน่ึงเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีแยกกันไปตามขอ ๘๐ ประกอบ
กับขอ ๙๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และใหสงคําฟองในคดีที่มีคําส่ังให
แยกออกเปนคดีใหมไปยังศาลปกครองกลาง ซ่ึงเปนศาลที่คดีน้ีอยูในเขตอํานาจตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๔๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และขอ ๙๙ แหงระเบียบดังกลาว เพ่ือใหรับคําฟองดังกลาวไวลงทะเบียนในสารบบความ แลวให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๓๔/๒๕๕๔) 

 

  ๒.๗.๔ การโอนคดี (ขอ ๘๑)  

 

   ผูถูกฟองคดีเทา น้ันที่ มีสิทธิขอให โอนคดีไปยังศาลปกครองอ่ืน 
ที่มีเขตอํานาจตามขอ ๘๑ 

   คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองนําคดีมาฟองตอศาลปกครองนครราชสีมาซ่ึงเปน
ศาลปกครองชั้นตนที่ มีเขตอํานาจ  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองไดขอโอนคดีไปพิจารณายัง 
ศาลปกครองกลาง โดยกลาวอางวา ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําสั่งยกคําขอใหศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
และเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้งไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง แตตามขอ ๘๑ 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหเฉพาะผูถูกฟองคดีเทาน้ันที่อาจยื่น 
คําขอตอศาลที่ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองไว เพ่ือขอใหโอนคดีไปพิจารณายังศาลปกครองอื่นที่มี 
เขตอํานาจ  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมอยูในหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหยื่นคําขอโอนคดี
ไปยังศาลปกครองกลางได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองขอโอนคดีของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๓/๒๕๕๔) 

 

  ๒.๗.๕ การถอนคําฟอง (ขอ ๘๒)  

 

   (๑) การถอนฟองตองกระทําภายในเวลาใดๆ กอนศาลพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งชี้ขาดคดี และจะถอนเฉพาะบางขอหาหรือบางสวนของขอหาก็ได 

    คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให  
๑. เพิกถอนคําสั่งเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิม และ ๒. เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รายพิพาทเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา 
การจดทะเบียนซื้อขายไมชอบ จึงมีคําพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินรายพิพาท
ดังกลาว และเพิกถอนคําสั่งเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิม  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณวา  
การจดทะเบียนซื้อขายที่ดินรายพิพาทชอบแลว ขอถอนฟองในสวนของคําขอทายฟองในขอ ๒ 
ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนโดยมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งสองถอนฟองในสวนคําขอทายฟองขอ ๒ คําขอดังกลาวจึงถือวาเปนการถอนฟองบางสวน  
เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองภายหลังที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาแลว 
ศาลปกครองจึงไมอาจอนุญาตใหถอนคําฟองในสวนคําขอทายฟองขอ ๒ ไดตามขอ ๘๒  
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๕) 

 

   (๒) การถอนคําฟองโดยมีเจตนาหลบเลี่ยงคาธรรมเนียมศาล ศาลไมอนุญาต
ใหถอนคําฟองได 
    ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันกระทําละเมิดตอ 
ผูฟองคดีขอใหศาลพิจารณาพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดี เปนเงินจํานวน ๒,๒๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียมศาล
จํานวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงยื่นคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคําขอของผูฟองคดี สํานักงานศาลปกครองกลาง 
จึงมีหนังสือแจงคําสั่งศาลใหผูฟองคดีนําคาธรรมเนียมศาลไปชําระตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต
ไดรับคําสั่งศาล ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองบางสวน และขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหมเปนใหผูถูกฟองคดีทั้งสิบแปดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน  
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน (และเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร) ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา
คํารองขอถอนคําฟองบางสวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนาหลบเลี่ยงไมชําระคาธรรมเนียมศาล
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเปนเง่ือนไขในการฟอง 
คดีปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เม่ือผูฟองคดี 
ไมชําระคาธรรมเนียมศาลตามคําส่ังศาล จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ เทากับวาศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอถอนคําฟองบางสวน
แลวไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองตามคําขอ เน่ืองจากพฤติการณของผูฟองคดีเปนที่เห็นได
โดยประจักษวา ผูฟองคดีมีเจตนาหลบเลี่ยงไมชําระคาธรรมเนียมศาล ทั้งที่ศาลปกครองสูงสุด 
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดี  
และแมวาผูฟองคดีจะมีสิทธิยื่นคํารองขอถอนคําฟองของตนในเวลาใดๆ กอนที่ศาลปกครองชั้นตน
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จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีไดก็ตาม แตขอ ๘๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ มิไดกําหนดวา เม่ือผูฟองคดีขอถอนคําฟองคดีตอศาลแลว ศาลจะตองพิจารณา
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองเสมอไปไม การที่ศาลจะอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองหรือไม 
ศาลตองพิจารณาวาคดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองน้ัน เปนคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชน
สาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจาก
การสมยอมกันโดยไมเหมาะสมหรือไม หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา คดีที่ผูฟองคดีขอถอนคําฟองน้ัน
เปนคดีที่เก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชน 
แกสวนรวม หรือการถอนคําฟองเกิดจากการสมยอมกันโดยไมเหมาะสม ศาลจะมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได และคําสั่งไมอนุญาตใหถอนคําฟองใหเปนที่สุดตามขอ ๘๒  
วรรคสี่ แหงระเบียบฉบับดังกลาว  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองช้ันตนไดพิจารณา 
คํารองขอถอนคําฟองและพฤติการณและเหตุผลทั่วๆ ไป รวมทั้งความสุจริตในการดําเนินคดี 
ของผูฟองคดีและผลไดผลเสียของคูกรณีทุกฝายแลวมีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟอง
บางสวน เม่ือผูฟองคดีมิไดชําระคาธรรมเนียมศาลจํานวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท ใหครบถวน 
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
และสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตามขอ ๓๗ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๕) 
 

   (๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองผูถูกฟองคดี 
บางรายในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด  
ศาลปกครองสูงสุดจึงไม จําตองพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งในสวนของผูถูกฟองคดี 
ที่ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองแลว 
    คดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงในระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอถอนคําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ และศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดี 
ถอนคําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ แตไมไดอนุญาตใหถอน 
คําฟองผูถูกฟองคดีที่ ๓ น้ัน เห็นวา แมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองจะมิไดบัญญัติไววาเม่ือผูฟองคดีขอถอนคําฟองและศาลไดอนุญาตตามคําขอแลว 
การถอนคําฟองมีผลทางกฎหมายอยางไร แตโดยท่ีมาตรา ๑๗๖ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา...การถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองน้ัน รวมทั้ง
กระบวนพิจารณาอื่นๆ อันมีมาตอภายหลังยื่นคําฟอง และกระทําใหคูความกลับคืนเขาสู 
ฐานะเดิมเสมือนหน่ึงมิไดมีการยื่นฟองเลย แตวาคําฟองใดๆ ที่ไดถอนแลว อาจย่ืนใหมได 
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ ทั้งบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
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ก็มิไดขัดตอหลักกฎหมายที่วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรณีจึงตองนําบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวมาใชบังคับกับการถอนคําฟองของผูฟองคดีในฐานะที่เปนบทกฎหมาย 
ที่ใกลเคียงอยางยิ่ง  ดังนั้น จึงไมจําตองวินิจฉัยคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําฟองสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๕) 

 

 ๒.๘ การน่ังพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี  

 

  ๒.๘.๑ การน่ังพิจารณาคดี (ขอ ๘๓ – ขอ ๘๗)  

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๒.๘.๒ การทําคําพิพากษาและคําสั่ง  

 

   ๑) ขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  
(ขอ ๙๒) 

 

    ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยวากรณีดังตอไปน้ีเปนปญหา 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 

    (๑) ปญหาเรื่องอํานาจฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๐๕/๒๕๕๔) 

 

    (๒) ปญหาเร่ืองการเปนผูเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๔ ที่ อ.๑๕๒/๒๕๕๔ ที่ อ.๒๐๐/๒๕๕๔  
ที่ อ.๗๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๒๕๒-๒๕๔/๒๕๕๕ และที่ อ.๓๒๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    (๓) ปญหาเร่ืองการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๔/๒๕๕๔) 

 

    (๔) ปญหาเร่ืองระยะเวลาการฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๘๑/๒๕๕๔ ที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๕ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๔ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    (๕) ปญหาวาเปนคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับใหไดหรือไม 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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    (๖) ปญหาเก่ียวกับวิธีพิจารณา 

 

     (๖.๑) ปญหาเก่ียวกับการแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริง และการกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง พรอมทั้งมีคําส่ังใหแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงดังกลาวใหคูกรณีทราบ แตไมปรากฏวามีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ 
กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
ที่ไมชอบดวยขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  นอกจากนี้ ภายหลังจากที่
ตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเสนอตอองคคณะแลว และองคคณะไดกําหนดใหวันที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก พรอมทั้งมีคําส่ังใหแจงกําหนดวัน 
น่ังพิจารณาดังกลาวใหคูกรณีทราบและจัดสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนไปดวย 
แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ เชนกัน กรณีจึงเปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในขั้นตอนการน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงปญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบทั้งสอง
ขั้นตอนดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําส่ังได  ทั้งน้ี ตามขอ ๙๒ 
ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นตน
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนกระทั่งมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบเดียวกัน จึงเห็นสมควร 
ยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหม
ตั้งแตขั้นตอนการแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง และมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหม
ตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๔) 

 

      (๖.๒) ปญหาเก่ียวกับการนําขอเท็จจริงนอกสํานวนคดีมาวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี 

      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นวาในระหวางการพิจารณาคดีน้ี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ใหนาย ผ. พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอแลว ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับตามคําฟองของผูฟองคดีอีก ศาลปกครองสูงสุด
ไดตรวจสรรพเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๑/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๙๗/๒๕๕๔ 
ของศาลปกครองชั้นตนแลว ไมปรากฏวามีขอเท็จจริงในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนอางวามีคําสั่ง
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ปรากฏอยูในสํานวนคดีดังกลาวแตอยางใด ศาลปกครองสูงสุด
จึงสันนิษฐานวาศาลปกครองชั้นตนอาจจะนําขอเท็จจริงดังกลาวมาจากพยานหลักฐานอ่ืน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีในคดีน้ี แตการที่ขอเท็จจริงดังกลาวไมปรากฏอยูใน
สํานวนคดี จึงเปนการนําเอาขอเท็จจริงนอกสํานวนคดีมาวินิจฉัยชี้ขาดคดี ซ่ึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยขอ ๖๐ วรรคสอง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเนื่องจาก
ปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมผูฟองคดี
จะมิไดยกขึ้นอางในคําอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษาหรือ
มีคําสั่งได ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฉบับเดียวกัน  ดังน้ัน คําส่ังใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนการออกคําสั่งโดยที่มิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และในสวน
ที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง และถือวามีเหตุอันสมควร ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  
และสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๕๕) 

 

    (๗) ปญหาเก่ียวกับการพิพากษาและคําบังคับ 

 

     (๗.๑) ปญหาเก่ียวกับการพิพากษาไมตรงตามคําขอ 
      คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ระงับการใชสะพานและใหมีการรื้อถอนสะพานดังกลาวออกไป เน่ืองจากไมมีการจัดทํา 
ประชาพิจารณ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ดังกลาวโดยไมจัดทําประชาพิจารณเปนการกระทําโดยไมถูกตองตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
แตความไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงยังไมควร
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรื้อถอนสะพานดังกลาว เน่ืองจากการร้ือถอนทันทีทั้งที่ยังสามารถ
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบดังกลาวได จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ
ทั้งในแงงบประมาณที่ใชในการดําเนินการกอสรางและที่จะตองใชในการดําเนินการรื้อถอน  
จึงสมควรใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการตามระเบียบกอน เม่ือประชาชนที่พักอาศัยอยูใน
บริเวณที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียงไมเห็นดวยกับการกอสรางดังกลาว คอยรื้อถอน
สะพานนั้นออกไป ปญหาขอน้ีแมจะไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอุทธรณ แตเปนปญหาขอกฎหมาย
ที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน เพราะผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา



 

 

 
 
๔๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หรือมีคําสั่งระงับการใชสะพานและใหมีการร้ือถอนสะพานดังกลาวออกไป แตศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและให
ดําเนินการใหเปนไปตามผลการรับฟงความเห็นของประชาชนอันเปนการพิพากษาที่ไมเปนไปตาม
คําขอของผูฟองคดี ซ่ึงเปนการฝาฝนกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง  พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
เปนใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัย 
อยูในบริเวณที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หากประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณ 
ที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียงไมเห็นดวยกับการกอสรางดังกลาว ใหผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองดําเนินการรื้อถอนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณที่มีการกอสรางสะพานและบริเวณใกลเคียง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙/๒๕๕๔) 
      คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาดอกเบ้ียที่ผูฟองคดีตองเสียเพ่ิมขึ้นโดยไมสมควรเนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาที่บกพรองของเจาพนักงานของผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
เม่ือศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
จากจํานวนเงิน ๑๘,๐๘๕ บาท นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี 
โดยที่ผูฟองคดีมิไดมีคําขอในสวนของดอกเบี้ยมาในคําฟอง กรณีจึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ 
ซ่ึงเปนขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้น
วินิจฉัยเองไดตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ   
จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีชดใชเฉพาะเงินจํานวน 
๑๘,๐๘๕ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๔) 
      คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเลิกจางผูฟองคดี
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไมไดมีคําขอดอกเบี้ยในคาเสียหายดังกลาวดวย  ดังนั้น 
การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงิน 
๒,๕๔๔.๕๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป จึงเปนการพิพากษาเกินคําขอ 
อันเปนปญหาเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงหยิบยกขึ้น
วินิจฉัยเองไดตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ   
จึงพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชเฉพาะเงิน 
คาสินไหมทดแทน เปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๔) 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

      คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสิบไมไดขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองหรือ 
มีคําขอเก่ียวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ โดยขอเท็จจริงในเรื่องที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดออกคําสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ น้ัน เพ่ิงมาปรากฏตอศาลเนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําแถลง
ตอศาลในวันน่ังพิจารณาคดี  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ จึงเปนคําส่ังที่
ไมไดมีการฟองโตแยงเก่ียวกับความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายตอศาล ที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสิบไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวตาม
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และพิพากษายกฟอง จึงเปน
การวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็นอันเปนกรณีปรากฏเหตุที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา ตามขอ ๑๑๒ (๑) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนขอกฎหมายอันเก่ียวดวย 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน  ดังน้ัน แมวาคูกรณีจะมิไดยกขึ้นตอสูในชั้นอุทธรณก็ตาม 
ศาลก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ แตอยางไรก็ดี เม่ือคดีน้ีไมมีการฟองเก่ียวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะตองสงสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือให
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๕)   

 

    (๗.๒) ปญหาเก่ียวกับการกําหนดตัวผูถูกฟองคดีที่ตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษา 

      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา มาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๓ สายบานคูหา 
– ยะรัง ตอนอําเภอจะนะ – บรรจบทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให
อธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ดังน้ัน อธิบดีกรมทางหลวง
จึงเปนเจาหนาที่เวนคืนซึ่งมีหนาที่จายเงินคาทดแทนเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ สวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไมมีหนาที่ในการจายคาทดแทนเพ่ิมเติม เพราะผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเพียงผูวินิจฉัยอุทธรณ 
เงินคาทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเทาน้ัน แตผูที่มีหนาที่จายเงิน
คาทดแทนเพ่ิมเติม คือ อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูถูกฟองคดีที่ ๒  อยางไรก็ตาม แมผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะมิไดเขามาเปนคูกรณีในชั้นอุทธรณ แตเน่ืองจากปญหาวาเจาหนาที่ใดเปนผูที่จะตอง
จายเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมเติมใหแกผูฟองคดี เปนปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ในการพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดี ศาลจึงมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษา
หรือมีคําสั่งไปไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงสมควร 
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มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงินคาทดแทนเพ่ิมเติมใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๔) 

 

    (๗.๔) ปญหาเก่ียวกับการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาล 
     การที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวน 

ของการชนะคดีแกผูฟองคดี เปนเงิน ๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท น้ัน เห็นวายังไมถูกตอง เน่ืองจาก 
ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ ๒  
ตามอัตราคาธรรมเนียมศาลตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนใหคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดีแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๒๔,๔๗๖.๐๕ บาท ซ่ึงเปนจํานวนเทากับอัตรารอยละ ๒.๕ ของทุนทรัพยที่ชนะคดีจึงไมถูกตอง 
ปญหาการสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ตามขอ ๙๒ ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๖/๒๕๕๕) 

 

   (๘) ปญหาเก่ียวกับเน้ือหาแหงคดี 
 

    ปญหาเรื่องอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง 
    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา สารวัตรสถานีตํารวจภูธรตําบลทาโขลง  

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชตํารวจ กรณีผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง โดยไมปรากฏวาเปนผูไดรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการตํารวจในสังกัดกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง จึงเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ถึงแมวาจะไมมีคูกรณีฝายใด
ยกขึ้นตอสู แตปญหาเก่ียวกับผูมีอํานาจในการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขาราชการตํารวจ กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ถือเปนขอกฎหมาย 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได 
ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๙/๒๕๕๕) 
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   ๒) การแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย (ขอ ๙๕) 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๒.๙ การเขาเปนคูความแทนที่คูความมรณะ (มาตรา ๕๓)  

 

  (๑) ในกรณีที่คูกรณีฝายหน่ึงถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดี  
ศาลปกครองตองรอการพิจารณาไปจนกวาจะมีคําขอเขาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายหรือ
จนกวาจะพนหนึ่งปนับแตวันที่คูกรณีผูน้ันถึงแกความตาย 

   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผู รับมอบอํานาจจาก 
ผูฟองคดีที่ ๒ ไดชี้แจงตอศาลตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ วาผูฟองคดีที่ ๒  
ไดเสียชีวิตแลว ซ่ึงเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏตอศาลกอนที่ศาลปกครองช้ันตนจะมีคําพิพากษา 
และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง บัญญัติวา ในกรณีที่คูกรณี
ฝายหนึ่งถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดี ใหศาลปกครองรอการพิจารณาไป
จนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีของผูนั้น จะมีคําขอ
เขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเอง
หรือโดยที่ศาลหมายเรียกใหเขามา เน่ืองจากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดมีคําขอ คําขอเชนวาน้ีจะตอง
ยื่นภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่คูกรณีผูน้ันถึงแกความตาย เม่ือศาลปกครองชั้นตนมิไดรอ
การพิจารณาไปจนกวาจะมีการเขามาแทนที่คูกรณีซ่ึงถึงแกความตายจึงเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาและมีคําพิพากษาที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
จึงพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทั้งหมด เพ่ือใหศาลปกครองชั้นตนดําเนิน
กระบวนพิจารณาใหถูกตองและมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๖/๒๕๕๔) 

 

  (๒) กรณีที่คูกรณีฝายหนึ่งถึงแกความตายในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณา
อุทธรณของศาลปกครองสูงสุด เม่ือศาลปกครองสูงสุดไดรอการพิจารณาไวจนพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว ไมปรากฏวามีบุคคลใด
ยื่นคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําส่ังใหจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความได  

   ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงยื่นอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแกคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีลดโทษใหแกผูฟองคดี ในระหวางการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ จึงเปน
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กรณีที่ผูฟองคดีไดถึงแกความตายกอนศาลมีคําพิพากษา ศาลจึงดําเนินการตามมาตรา ๕๓ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยรอการพิจารณาคดีน้ีไวจนกวาบุคคล
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จะมีคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดี แตเม่ือ
พนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ผูฟองคดีถึงแกความตายแลว ก็ไมมีคําขอของบุคคลดังกลาว  
จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีน้ีออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖/๒๕๕๕) 

   ศาลปกครองสูงสุดไดดําเนินกระบวนพิจารณาจนถึงขั้นตอนกําหนด 
วันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกในวนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏวาผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดี
ไดยื่นคําแถลงตอตุลาการเจาของสํานวนวา ผูรับมอบอํานาจไดลาออกจากการเปนผูรับมอบ
อํานาจของผูฟองคดีแลวและแจงวาผูฟองคดีไดถึงแกกรรมประมาณ ๒ – ๔ ปมาแลว  
ศาลปกครองสูงสุดจึงยกเลิกกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก และใหรอการพิจารณาไวจนกวา
จะมีผูยื่นคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัดน้ี พนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  
ไมปรากฏวามีบุคคลใดยื่นคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีน้ี 
ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๕)  

   คดีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีไดถึงแกความตายตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
และไมปรากฏวามีบุคคลใดยื่นคําขอเขามาแทนที่ผูฟองคดีภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ประกอบกับคดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ที่ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง และผูฟองคดีเปนฝายอุทธรณ จึงไมมีคําบังคับตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่มีผลผูกพันใหผูถูกฟองคดีทั้งสองตองปฏิบัติตาม  ดังน้ัน 
หากจําหนายคดีออกจากสารบบความจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูถูกฟองคดีทั้งสอง ซ่ึงเปน
คูกรณี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูยื่นคํารองขอสงสําเนามรณบัตรตอศาลในวันนั่งพิจารณาคดี 
จึงไมมีเหตุจําเปนที่จะตองแจงเหตุแหงการตายของผูฟองคดีใหคูกรณีในอุทธรณทราบกอน  
จึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๖/๒๕๕๕) 

 

  (๓) กรณีที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดก ภรรยาของผูฟองคดี 
ไมมีสิทธิขอเขาแทนที่ผูฟองคดีที่ถึงแกความตาย 

   ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีในฐานะผูจัดการมรดกของผูตายซึ่งเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูจัดการมรดก เม่ือผูฟองคดีถึงแกความตาย สิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะ
ผูจัดการมรดกยอมสิ้นสุดลง หาไดตกทอดไปยังทายาทของผูฟองคดีไม เม่ือนาง ด. เปนเพียง
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ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดีเทาน้ัน ยอมไมอาจเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแก 
ความตายได ที่ศาลปกครองชั้นตนอนุญาตใหนาง ด. เขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตาย 
จึงไมชอบตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๘/๒๕๕๔) 

 

  (๔) กรณีที่ศาลเห็นวาไมมีเหตุและความจําเปนที่จะใหผูรองเขามาแทนที่คูกรณี
ที่ถึงแกความตาย 

   การอนุญาตใหบุคคลเขามาดําเนินคดีแทนที่คูกรณีผูถึงแกความตายเปน
ดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเหตุสมควร แมผูรองจะ
เปนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกันกับผูฟองคดี เชนเดียวกับนาย ด. ผูจัดการมรดกผูฟองคดี
ตามคําส่ังศาลจังหวัดชลบุรีก็ตาม เม่ือคํานึงถึงความเหมาะสมและเหตุสมควรแลวเห็นวา
ผูจัดการมรดกมีหนาที่ที่จะทําการเพ่ือจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพ่ือแบงปนทรัพยมรดกตาม
ความในมาตรา ๑๗๑๙ และการกระทําของผูจัดการมรดกตองรับผิดตอทายาทตามความใน
มาตรา ๑๗๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และตามบทบัญญัติในลักษณะ ๔  
วิธี จัดการและปนทรัพยมรดก แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนไมอนุญาตใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดี ซ่ึงไดเรียกนาย ด. เขามาแทนที่ 
ผูฟองคดีตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว จึงไมมีเหตุและ
ความจําเปนที่จะใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๕/๒๕๕๕) 
 

 ๒.๑๐ การขออนุญาตใหพิจารณาคดีใหมหรือฟองคดีใหม (มาตรา ๖๒) 

 

  (๑) คํารองอุทธรณคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความเน่ืองจากผูฟองคดี
มิไดปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน หากมิไดเปนการคัดคานคําสั่งศาลแตแสดง 
ใหเห็นวามีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ถือไดวาเปนคําขอใหศาลอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม
หรือฟองคดีใหมตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไมดําเนินการจัดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลหรือแจงความจํานงเปนหนังสือขอให
ศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไป ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด และผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนความวา การที่ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สั่ง
ใหจัดทําคําคัดคานคําใหการน้ันเนื่องมาจากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืนใด โดยคํารอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนการอุทธรณคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนวา 
ศาลปกครองชั้นตนใชดุลพินิจมีคําสั่งดังกลาวโดยไมชอบดวยเหตุผลหรือไมชอบดวยกฎหมาย



 

 

 
 
๔๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อยางไร แตเม่ือพิจารณาคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีแลวเห็นวามีความประสงคเพ่ือขอให
ศาลปกครองอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ เทาน้ัน ซ่ึงการพิจารณาวาเหตุที่ผูฟองคดีแสดงมานั้นเปนเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุอันสมควรหรือไม และสมควรจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมหรือไม  
จึงอยูในอํานาจของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังใหจําหนายคดีน้ี จึงมีคําสั่งใหสงคําขออนุญาต 
ใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมที่ผูฟองคดีขอมาในคํารองอุทธรณไปยังศาลปกครองชั้นตน 
ที่ มีคําสั่ งให จําหนายคดีน้ีเ พ่ือพิจารณาและมีคําสั่ งตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๓๒/๒๕๕๕) 

 

  (๒) กรณีที่ศาลเห็นวามิใชเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควร 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามที่ศาลมีคําส่ังภายในเวลาที่กําหนด
ผูฟองคดียื่นคําขอใหพิจารณาใหมหรือฟองคดีใหมตอศาลปกครองชั้นตน โดยอางเหตุแหงการ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามหมายแจงคําสั่งศาลวา ผูฟองคดีไมรูกฎหมายและไมเขาใจระเบียบ
วิธีการฟองคดี  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมอยากมีปญหากับหนวยงานของรัฐจึงไมกลาทําตามคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตน ซ่ึงกรณีมิใชเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะอนุญาตให
พิจารณาใหมไดตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคําขอใหพิจารณาใหมน้ันไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓/๒๕๕๕) 

 

 ๒ .๑๑  การขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหม (มาตรา ๗๕)  

 

   ๑) ผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
  

    กรณีที่ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย เน่ืองจาก 
เห็นวา กระบวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมชอบดวยกฎหมาย ถือไดวาคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เปนผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมได 

    คดีน้ีเปนกรณีที่มีผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ 
ในการยุติธรรมตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พนักงานสอบสวนจึงสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผูรอง) 
พิจารณาดําเนินการ  ตอมา ผูรองสงรายงานการไตสวนของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโทษ



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทางวินัยของผูฟองคดี โดยผูรองมีมติเปนเอกฉันทวาการกระทําของผูฟองคดีมีมูลเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง จึงใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาลงโทษทางวินัย
แกผูฟองคดี  ซ่ึงตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ เห็นไดวา
ผูรองเปนผูตรวจสอบและแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 
และไดมีการดําเนินการไตสวนผูกลาวหาและพยานบุคคลรวมทั้งพยานเอกสาร และพยานวัตถุ 
ผูรองจึงเปนผูมีสวนเก่ียวของในการชี้มูลความผิดของผูฟองคดีมาตั้งแตตน ผูรองจึงเปน
บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียเก่ียวของในการวินิจฉัยดังกลาว จึงสมควรจะตองเขามาในคดี
ตั้งแตตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๕๔) 
 

   ๒ )  กรณีที่ ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีห รือมี คําสั่ งชี้ ขาด 
คดีปกครองใหมได 

 

    กรณีที่ผูรองเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจาก 
ผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) 

    ศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๔/๒๕๕๒ 
หมายเลขแดงที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๓ โดยมีคําบังคับใหนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปฏิบัติหนาที่
โดยออกคําสั่งใหผูรอง ผูประกอบกิจการอูซอมรถสามลอเคร่ืองดําเนินการระงับเหตุรําคาญ และให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งอยางตอเน่ืองจนกวาเหตุรําคาญจะหมดสิ้นไป 
ทั้งน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด จึงถือวาผูรองเปนบุคคลภายนอก 
ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 
และเหตุที่ผูรองมิไดเขามาในกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวไมปรากฏวาเปนความผิดของผูรอง  
ผูรองจึงเปนผูมีสิทธิยื่นคํารองขอพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมได 
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๕๕) 

    คดีน้ีผูฟองคดีไดฟองอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ตอศาลปกครองชั้นตนขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่เพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. แทนฉบับที่ถูกเพิกถอนไป และระงับการออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ของที่ดินแปลงดังกลาวใหแกคุณหญิง ว. (ผูรอง) ซ่ึงศาลปกครองสูงสุด 
ไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๕๓ ใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  



 

 

 
 
๔๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูรอง คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวจึงมีผลกระทบโดยตรงตอผูรองซ่ึงเปน
บุคคลภายนอก แตผูรองมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกลาว ตามมาตรา ๗๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูรองจึงเปนผูมีสิทธิขอใหพิจารณา
พิพากษาคดีใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๓/๒๕๕๕) 

 

   ๓) กรณีที่ไมอาจขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาด 
คดีปกครองใหม 

 

    กรณีที่ศาลมิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จ
เด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง 

    ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความโดยมิไดวินิจฉัยเนื้อหาในประเด็นแหงคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๗/๒๕๕๔ 
ที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ และที่ ๒๖๐/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

  

    กรณีที่ ไม เขาหลักเกณฑกรณีใดกรณีห น่ึงตามมาตรา  ๗๕  
วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๔) 

    (๑) พยานหลักฐานใหม หมายถึง พยานหลักฐานอันเปนขอเท็จจริง
เก่ียวกับคดีที่คูกรณีไมเคยทราบถึงการมีอยูของพยานหลักฐานน้ันมากอน และยังไมถูกเสนอ 
เขามาในสํานวนคดี 
     ผูฟองคดีอางวา กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งขาราชการ 
พลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด  
เปนพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงยุติแลวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา พยานหลักฐานใหม หมายถึง พยานหลักฐาน 
อันเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับคดีที่คูกรณีไมเคยทราบถึงการมีอยูของพยานหลักฐานน้ันมากอน 
และยังไมถูกเสนอเขามาในสํานวนคดี  ดังน้ัน พยานหลักฐานใหมจึงหมายถึงขอเท็จจริง 
เก่ียวกับคดี ไมใชตัวบทกฎหมาย กฎหมายใดๆ ก็ตามที่บังคับใชอยูในขณะที่ขอเท็จจริงในคดี
เกิดขึ้นไมใชพยานหลักฐานใหม เพราะกฎหมายที่ประกาศบังคับใชอยูเปนเรื่องที่ถือวาศาลตอง 
รูเอง การท่ีผูฟองคดีอางวาศาลปกครองไมไดนํากฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว มาวินิจฉัยคดี จึงเปน
กรณีที่ผูฟองคดีโตแยงการวินิจฉัยของศาลวาไมถูกตอง ไมใชกรณีที่ศาลปกครองฟงขอเท็จจริง
ผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๔๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุดังกลาวมาขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษา 
คดีใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๘/๒๕๕๕) 
 

    (๒) การขอใหพิจารณาคดีใหมโดยขอคาเสียหายเพ่ิมขึ้น เปนกรณีที่ 
ไมตองดวยมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) 
     คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดมีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแหงคดีไปแลว
โดยมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี พรอมดวยดอกเบี้ย  
ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๖๘/๒๕๕๑ คดีน้ีจึงถือเปนที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การท่ีผูฟองคดีมายื่นฟองเพ่ือขอใหมีการพิจารณาคดีใหมก็เพ่ือ
ตองการใหศาลปกครองพิจารณาคดีเพ่ือใหผูฟองคดีไดรับการชดใชคาเสียหายที่เพ่ิมมากขึ้น  
ซ่ึงกรณีตามขอพิพาทน้ีถือเปนเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีไปแลว 
โดยใชดุลพินิจในการพิจารณารับฟงขอเท็จจริงและมีคําพิพากษา คดีดังกลาวจึงถือวาเปนคดีที่
ถึงที่สุดแลว กรณีตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงมิใชกรณีที่ศาลรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดอันอาจ 
ทําใหขอเท็จจริงที่รับฟงเปนที่ยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ และก็ไมปรากฏวา 
มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 
จึงไมตองดวยมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๔/๒๕๕๔) 
 

    (๓ )  คํา พิพากษายกฟองคดีอาญาของศาลยุติธรรม  ไมถือ เปน
พยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวในการดําเนินการทางวินัย
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

     กรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ง 
ชี้ขาดคดีปกครองใหมโดยอางวามีพยานหลักฐานใหมอันทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ เน่ืองจากศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาที่ ๑๓๓๗๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิพากษายกฟองผูฟองคดีในขอหาพยายามฆาผูอ่ืนและไมลงโทษจําคุก 
ผูฟองคดีในขอหาพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต  
ผูฟองคดีจึงไมไดกระทําผิดวินัยแตอยางใด น้ัน การที่ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาดังกลาวถือเปน
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงเปนการดําเนินการคนละสวนกับ 
การดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคดีอาญามีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานที่แตกตางกัน ทั้งไมมี
กฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดใหการดําเนินการทางวินัยตองถือตามผลของคดีอาญา  ดังนั้น 
แมในคดีอาญาศาลฎีกาจะพิพากษายกฟอง แตหากการสอบสวนทางวินัยมีพยานหลักฐาน 



 

 

 
 
๔๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

รับฟงไดวาขาราชการผูถูกกลาวหามีพฤติการณกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจ 
ออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูถูกกลาวหาตามควรแกกรณีได กรณีตามขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีจึงไมถือวามีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม
ของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๔) 

 

    (๔) กรณีที่เปนการโตแยงการใชดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐาน 
ของศาล 

     ค ดี น้ี ผู ฟ อ ง ค ดี ยื่ น คํ า ข อ ใ ห พิ จ า รณ า ค ดี ใ ห ม โ ด ย อ า ง ว า 
มีพยานหลักฐานใหม คือ หนังสือของบริษัท SonTek/YSI Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ผูแทนแตเพียงผู เดียวของ SonTek Inc.  
ในภู มิภาคเอเชีย ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยคือ  บริษัท  Sea and Land Technologies PL  
และตัวแทนที่ไดรับอนุญาตของบริษัทดังกลาวสําหรับกรมชลประทาน คือ บริษัท พรีซีซัน 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด อันแสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความสนิทสนมกับผูผลิตเครื่องวัด
กระแสน้ํารายนี้เปนอยางดี และการจัดทําขอบเขตของงาน และเอกสารประกวดราคาของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขัดตอขอ ๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาขอกลาวอางดังกลาวเปนเพียงการโตแยง
ดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลที่ไดวินิจฉัยแลววา กรณีที่ผูฟองคดีไดพยายาม
ติดตอซ้ือสินคาจากบริษัทตัวแทนจําหนายแตบริษัทดังกลาวไมจําหนาย เครื่องวัดกระแสนํ้าให 
ผูฟองคดีน้ัน ไมถือเปนเหตุสุดวิสัยอันทําใหผูฟองคดีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดผูฟองคดี 
จึงไมอาจนําขออางเร่ืองผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จัดซ้ือที่เปนการเอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคาบางรายมาขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือ 
มีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมได ประกอบกับหนังสือของบริษัท SonTek/YSI Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่มีไปถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิใชพยานหลักฐานใหม 
อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ขอกลาวอางของ 
ผูฟองคดีที่จะขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมจึงไมเขา
หลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งไมรับคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหม 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๑/๒๕๕๔) 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองช้ันตนพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหมโดยอางวา เอกสารรายงานผลการอาน แปล ตีความภาพถาย
ทางอากาศบริเวณที่ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สงตอ 
ศาลปกครองชั้นตน เปนเอกสารเท็จ เอกสารดังกลาวไมปรากฏวามีลายมือชื่อของผูใด  
เปนผูอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ  อีกทั้ง พบวาไมมีลายมือชื่อของนักวิชาการแผนที่
ภาพถายชํานาญการ และลายมือชื่อของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทําแผนที่ภาพถาย ซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญของศาลในทางวิเคราะหภาพถายทางอากาศและแผนที่ เอกสารทั้งสองฉบับดังกลาว
จึงเปนโมฆะเพราะทําขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา รายงาน 
ผลการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สงตอศาลปกครองชั้นตน 
มิใชเอกสารหรือพยานหลักฐานใหม แตเปนพยานหลักฐานที่ไดมาตามกระบวนพิจารณาและ 
สงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบแลว สวนกรณีศาลปกครองชั้นตนรับฟงพยานหลักฐานรายงาน 
การอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ สงตอศาล แมจะไมมีลายมือชื่อ
ของนักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ และลายมือชื่อของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทํา
แผนที่ภาพถาย เปนผูอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศบริเวณที่ดินดังกลาว ก็ไมได
หมายความวา เอกสารดังกลาวเปนเอกสารเท็จแตอยางใด และการรับฟงพยานหลักฐาน
ดังกลาวเปนดุลพินิจของศาลปกครองชั้นตนหาใชเปนการรับฟงพยานหลักฐานผิดพลาดหรือ 
มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 
หรือคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันไดทําขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซ่ึงทําใหผลแหงคําพิพากษา 
หรือคําสั่งขัดกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะน้ันตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่สั่งไมรับคํารอง
ขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชีข้าดคดีใหมของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจาณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๕๕) 

 

    กรณีที่ ผูรองมิได เขามาในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
เปนความผิดของผูรองเอง (มาตรา ๗๕ วรรคสอง) 

    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏในคํารองขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมวา  
ผูรองทราบวาผูฟองคดีไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง จึงรอใหศาลปกครองมีหนังสือเรียกผูรอง
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานในสวนที่เก่ียวของ แตผูรองไมไดรับหนังสือดังกลาว 
แตอยางใด กรณีจึงรับฟงไดวา ผูรองไดรับรูถึงการที่ผูฟองคดีไดฟองคดีตอศาลปกครองแลว  
แตผูรองซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลของคดีดังกลาว มิไดยื่นคํารองขอ 
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ตอศาลปกครองในคดีดังกลาวไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา ขอเขามาเปนคูกรณีดวยการ
รองสอดตามขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จนกระทั่งศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗/๒๕๕๓ ใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ที่ออกโฉนดที่ดินใหแกผูรอง กรณีจึงถือไดวาการที่ผูรองมิไดเขามาในการพิจารณาคดีของ 
ศาลปกครองเปนความผิดของผูรองเอง ศาลจึงไมอาจรับคํารองขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม 
ของผูรองไวพิจารณาตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
จึงมีคําสั่งไมรับคําขอพิจารณาพิพากษาคดีใหมของผูรองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๓/๒๕๕๕) 
 

    กรณีที่ย่ืนคําขอใหพิจารณาคดีใหมเม่ือพนกําหนดเวลา (มาตรา ๗๕ 
วรรคสาม)  

    ศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๔/๒๕๕๒ 
หมายเลขแดงที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๓ โดยมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่โดยออกคําสั่งใหผูรอง ซ่ึงเปนผูประกอบ
กิจการอูซอมรถสามลอเคร่ืองดําเนินการระงับเหตุรําคาญ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตาม 
ผลการปฏิบัติตามคําสั่งอยางตอเน่ืองจนกวาเหตุรําคาญจะหมดสิ้นไป  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด จึงถือวาผูรองเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูก
กระทบจากผลแหงคดีและมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี และเหตุที่ผูรองมิได 
เขามาในกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวไมปรากฏวาเปนความผิดของผูรอง ผูรองจึงเปนผูมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมไดตามมาตรา ๗๕  
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตปรากฏจาก 
การใหถอยคําของนองสาวของผูรอง ผูฟองคดี และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน  
๓ คน โดยทั้งหมดไดใหถอยคําตอศาลปกครองชั้นตน เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทํานอง
เดียวกันวา เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ นาย ช. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม  
ไดนัดประชุมผูฟองคดี ผูรอง รวมทั้งผูรับมอบอํานาจทั้งสามของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณา
แกไขปญหาอูซอมรถ และดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม จึงถือวาผูรอง
ไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมไดในวันดังกลาวเปนอยางชา  
ดังนั้น ผูรองจะตองยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันดังกลาว เม่ือผูรองยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ัง 
ชี้ขาดคดีปกครองใหม เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ จึงพนเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรองไดรู 
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หรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหม ศาลจึงไมอาจรับคําขอนี้ 
ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๕๕) 

    คดีน้ีผูฟองคดีอางเหตุแหงการขอใหศาลพิจารณาพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาด
ในคดีใหมวา เน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดเก่ียวกับราคาประเมินที่ดิน 
ที่ศาลนํามาใชเปนฐานในการคํานวณคาทดแทนที่ดินตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงตองยื่นคําขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหมได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลไดอานคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดใหผูฟองคดี
ทราบเม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุ
ซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมได เพราะผูฟองคดีมีสิทธิขอคัดถายสําเนา 
คําพิพากษาเพื่อใหทราบรายละเอียดทั้งหมดในคําพิพากษาได โดยตองยื่นคําขอใหศาลพิจารณา
คดีใหมภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาคดีใหม 
เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นเม่ือพนระยะเวลา
ดังกลาว ศาลจึงไมอาจรับคําขอนี้ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๓/๒๕๕๕) 

 

 ๒.๑๒ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๖๓) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๒.๑๓ การบังคับคดี 
    

   (๑) กรณีที่ผูถูกฟองคดีมิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาภายในระยะเวลาที่ 
ศาลปกครองกําหนด หากผูฟองคดีมีคําขอใหศาลออกคําบังคับในกรณีดังกลาว คําขอดังกลาว
ถือไดวาเปนคําขอใหศาลเรงรัดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามคําพิพากษาใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดตอไป  ดังนั้น การที่ศาลออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีชี้แจงอุปสรรคภายในระยะเวลา
ที่ศาลกําหนด คําบังคับคดีดังกลาวจึงไมใชคําสั่งขยายเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาของศาล 
และเปนคําบังคับคดีที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

    คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีกอสรางทางเทา 
และปลูกตนไมใหมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ มีคําพิพากษาถึงที่สุด และ 
ศาลปกครองชั้นตนไดอานผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยเปดเผยแลว แตปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดียังมิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลท้ังหมดหรือบางสวนจนลวงเลย
วันที่ที่กําหนดไวตามคําพิพากษา เม่ือผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนออกคําบังคับ
ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายหลังจากที่ระยะเวลา
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ตามที่กําหนดไวในคําพิพากษาไดลวงเลยไปแลว จึงเปนการพนวิสัยที่ศาลปกครองชั้นตน 
จะดําเนินการใหได แตคําขอดังกลาวมีความประสงคอันแทจริงที่จะขอใหศาลออกมาตรการ
เรงรัดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด 
เทาที่จะทําไดตอไป เม่ือศาลปกครองชั้นตนเรียกผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีมาไตสวน และได
พิจารณาตรวจสอบเหตุผลของเรื่อง รวมทั้งกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีจัดทํารายละเอียด 
ของโครงการตางๆ วามีอุปสรรคขอขัดของในเรื่องใดบาง และมีแผนงาน (ตารางเวลา) ที่จะตอง
ดําเนินการและมีเหตุผลความจําเปนอยางไรบางสงศาล ๑ ชุด และสําเนาสงผูฟองคดีที่ ๑  
ผูฟองคดีที่ ๘ ผูฟองคดีที่ ๓๐ และผูฟองคดีที่ ๕๓ ทุกๆ ๔๕ วัน นับแตวันไตสวนคําขอออก 
คําบังคับคดีของผูฟองคดี การออกคําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังใหมีการช้ีแจงสภาพปญหา 
และอุปสรรคเพ่ือใหเห็นภาพรวมของปญหาอุปสรรคและจัดทําแผนงานเรงรัดการดําเนินการ 
ตามกรอบของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเดิมไดตอไปโดยเร็วตามที่ผูฟองคดีรองขอแลว  
คําบังคับคดีดังกลาวจึงมิใชคําสั่งขยายเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
อันมีลักษณะเปนการแกไขคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดแตอยางใด ประกอบกับคําบังคับที่ 
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดในคดีน้ีในสวนที่ผูฟองคดีทั้งหาสิบเกาคนขอใหศาลปกครองช้ันตน 
ออกคําบังคับคดีมิใชคําบังคับที่สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใดเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) หรือคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินตามคําพิพากษาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ที่จะตองนําบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๒ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน คําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง  ดังนั้น การออก
คําบังคับคดีดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนการออกคําบังคับคดีโดยชอบดวยกฎหมาย 
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๓๔-๔๓๖/๒๕๕๔) 

 

   (๒) กรณีที่เปนคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน มาตรา ๗๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับไวจนกวาจะพน
ระยะเวลาอุทธรณ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหรอการบังคับไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 

    คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนพิพากษาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕) ดําเนินการจัดใหมีไฟฟาใหกับผูฟองคดีและราษฎร หมูที่ ๘ ตําบลหนองตาแตม อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามอํานาจหนาที่ และหามมิใหกองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

โดยศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการขยายเขตปกเสา
พาดสายระบบจําหนายไฟฟาในบริเวณพื้นที่ดังกลาว เม่ือผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองช้ันตน
ออกคําบังคับไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๕ ใหดําเนินการตามคําพิพากษาและออกคําบังคับคดีไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยหามผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ เขาพ้ืนที่เพ่ือปกเสา
ไฟฟาพาดสายไฟฟาขยายเขตไฟฟาจําหนายไฟฟาใหผูฟองคดีและชาวบาน แมคดีน้ีผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ มิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอุทธรณ 
คําพิพากษาดังกลาว ซ่ึงคําบังคับของศาลปกครองชั้นตนตอผูถูกฟองคดีที่ ๕ เก่ียวพันกับ 
คําบังคับดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  ดังนั้น คดีน้ีจึงเปนกรณีที่มีการอุทธรณคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตนซึ่งตองรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุดตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่สั่งยกคํารอง 
ของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๕) 

 

   (๓) กรณีฟองวาการดําเนินการของผูถูกฟองคดีไมเปนไปตามคําพิพากษา 
ถือเปนการโตแยงเก่ียวกับการบังคับคดี ตองวากลาวกันในคดีเดิม 

    คดีน้ีผูฟองคดีฟองวาการพิจารณาประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก 
ผูฟองคดีใหมตามคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยา ที่ ๙๒/๒๕๕๒ เร่ือง เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังคงมีการประเมินที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑและใช
วิธีการเชนเดิมอันเปนการไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ไดมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหเพิกถอนคําสั่งโรงเรียนภูมิวิทยา ที่ ๘๗/๒๕๔๘ เร่ือง เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะในสวนที่ใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ใหแก 
ผูฟองคดีและใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก 
ผูฟองคดีใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด จึงขอใหศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังโรงเรียนภูมิวิทยา ที่ ๙๒/๒๕๕๒ ดังกลาว เห็นวา  
คําฟองขอหาน้ีมีผลเทากับเปนการโตแยงเก่ียวกับการบังคับคดีวาไมไดอนุวัตรใหเปนไปตาม 
คําพิพากษา ผูฟองคดีชอบที่จะยกขึ้นวากลาวในคดีเดิมเพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับคดีตาม 
คําพิพากษา จะนําคดีมาฟองเปนคดีใหมไมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓/๒๕๕๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๔๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด  
 

๓.๑ คดีฟองตรงตอศาลปกครองสูงสดุ 

 

  การสงคําฟองคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
  คดีน้ีผูฟองคดีฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด ๓ ขอหา ซ่ึงในขอหาที่สามเปนการฟอง

ขอเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่แจงใหผูฟองคดีนําเงินบํานาญ เงิน ชคบ. และเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพที่ไดรับไปคืนแกผูถูกฟองคดี โดยองคคณะในศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําฟองขอหา
ดังกลาวมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเปนคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นพองดวย จึงมีคําส่ังใหศาลปกครองสูงสุด
แยกคําฟองขอหาที่สามเปนอีกคดีหน่ึงเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีแยกกันไปตามขอ ๘๐ ประกอบกับ
ขอ ๙๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และใหสงคําฟองในคดีที่มีคําส่ังให 
แยกออกเปนคดีใหมไปยังศาลปกครองกลาง ซ่ึงเปนศาลที่คดีน้ีอยูในเขตอํานาจตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๔๗ และมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
และขอ ๙๙ แหงระเบียบดังกลาว เพ่ือใหรับคําฟองดังกลาวไวลงทะเบียนในสารบบความ แลวให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๓๔/๒๕๕๔) 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา การท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยใหสิทธิเฉพาะบุคคลที่มีถิ่นกําเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เทาน้ันที่มีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรงเปนการเลือกปฏิบตัิโดยไมเปนธรรมตอบคุคล 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครทั้งฉบับ คดีน้ีจึงมิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
แตเปนคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙๙ แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เสนอใหประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณามีคําส่ังใหสงคําฟองคดีน้ี
ไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังตอไป และมีคําส่ังจําหนายคดี 
ออกจากสารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๔) 

 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคําส่ังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ พรอมคืนสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับ และเพิกถอนมติ
คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต ๓ กับให
เพิกถอนมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นวา กรณีตามคําฟองเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
จึงเสนอประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาส่ังใหสงคดีน้ีไปยังศาลปกครองชั้นตน 
และมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความตามขอ ๙๙ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจาณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๐/๒๕๕๔) 

 

๓.๒ คดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  

 

  คูกรณีมีสิทธิยื่นอุทธรณไดเฉพาะคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 

  มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติใหผูอุทธรณ
สามารถยื่นอุทธรณคัดคานไดเฉพาะคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเทาน้ัน  
มิไดบัญญัติใหผูอุทธรณสามารถยื่นอุทธรณคัดคานคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีใน 
ศาลปกครองชั้นตนดวยแตอยางใด ที่ผูฟองคดีอุทธรณคัดคานคําแถลงการณของตุลาการ 
ผูแถลงคดีในศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุดจึงไม จําตองวิ นิจฉัยในประเด็นนี้  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๔) 

 

  ๓.๒.๑ ผูมีสิทธิย่ืนอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษา 

 

   ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใชระยะเวลาที่กําหนดไวตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกําหนด ที่อาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชนแหง
ความยุติธรรมตามที่กําหนดไวในขอ ๖ แหงระเบียบดังกลาว ศาลจึงไมมีอํานาจขยายระยะเวลา
ยื่นอุทธรณคําพิพากษาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๔/๒๕๕๕  
และที่ ๓๙๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 



 

 

 
 
๔๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   คําอุทธรณเพ่ิมเติมตองยื่นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เชนเดียวกัน 

   เม่ือการยื่นอุทธรณเพ่ิมเตมิตองเปนกรณีที่คําอุทธรณสมบูรณครบถวนแลว 
คําอุทธรณของผูฟองคดี ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ มิไดแสดงขอเท็จจริงและเหตุผล 
ในการคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และเปน
กรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได ซ่ึงขอ ๑๑๑ (๑) แหงระเบียบเดียวกัน กําหนดใหพิพากษา 
ยกอุทธรณน้ันโดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นอุทธรณ และเมื่อศาลปกครองสูงสุดไมอาจรับ 
คําอุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดวยเหตุดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับ 
คําอุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนคําอุทธรณเพ่ิมเติมได และหากผูฟองคดี
ประสงคจะยื่นคําอุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนคําอุทธรณในคดีน้ี ศาลปกครอง
สูงสุดก็ไมอาจรับไวพิจารณาไดเน่ืองจากเปนการยื่นคําอุทธรณเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
ไดมีคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแลว  ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงพิพากษายกอุทธรณ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๒๓/๒๕๕๔) 

   คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันครบ
กําหนดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน คือ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเปนการยื่นคําอุทธรณ
เพ่ิมเติมที่ไมชอบดวยมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ศาลปกครองไมอาจรับคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีไวพิจารณาได จึงมีคําสั่งยืนตามคําส่ัง
ของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๖/๒๕๕๔) 

   คําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูฟองคดี แมจะเปนคําอุทธรณที่ มีรายการ
สมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตโดยท่ี 
คําอุทธรณเพ่ิมเติมถือเปนคําอุทธรณ เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีจึงตองยื่นอุทธรณหรืออุทธรณเพ่ิมเติมภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมีคําพิพากษาดังกลาวกลาวคือ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผูฟองคดี 
ไดยื่นคําอุทธรณเพ่ิมเติมฉบับดังกลาวตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  
จึงเปนการยื่นคําอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูฟองคดีไว



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๕๙ 
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พิจารณาได จึงมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณเพ่ิมเติมของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๕) 

 

  ๓.๒.๓ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ  

 

   คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่มีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา เปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีไมอาจยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวไดอีก
และไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวในอุทธรณคําพิพากษาได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๔ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๕๔ และที่ ๕๔๐/๒๕๕๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

 

  ๓.๒.๔ แบบและเน้ือหาของอุทธรณ  

 

   ๑) คําอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ  

 

     เม่ือพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนแลวปรากฏวา  
คําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนมีขอความในหนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๙ ถึง ๓๑ วา “...การท่ี
ศาลวินิจฉัยวา ขออางของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดจึงฟงไมขึ้น น้ัน จึงเปนการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน
อยางรายกาจสุดขีด ชนิดที่เรียกไดวาทํามุมหมุนกลับ ๑๘๐ องศา เลยทีเดียว...” และหนาที่ ๖ 
บรรทัดที่ ๑๗ ถึงที่ ๑๙ วา “...การที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยใหทายผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในอันที่จะใหมี
การออกคําสั่งฉบับใหมเพ่ือใหชาวหมูบานรินทรอุดกลบบอนํ้าบาดาลพิพาทไดอีกน้ัน จึงเปนการ
วินิจฉัยแบบเลี้ยงไขเพ่ือใหมีการนําคดีขึ้นสูศาลอีกเร่ือยๆ ไปอยางไมมีวันสิ้นสุด...” คําอุทธรณ
ของผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดคนดังกลาวมีขอความที่มีลักษณะเปนการดูหม่ินหรือเสียดสีศาล 
ที่พิจารณาพิพากษาคดี ถือไดวาเปนคําอุทธรณที่ใชถอยคําไมสุภาพ ถือเปนคําอุทธรณ 
ที่ตองหามตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๘/๒๕๕๕) 

     เม่ือพิจารณาคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อุทธรณคัดคาน 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนแลว ปรากฏวา มีขอความบางสวนในหนา ๑๑ ถึงหนา ๑๓ 
วา “องคกรตุลาการไมใชเปนองคกรที่เลือกตั้งมาจากประชาชน ไมใชผูแทนของประชาชน... 
องคกรตุลาการจะกําหนดหลักเกณฑที่มีผลในทางการเงินมากเกินกวาที่กฎหมายที่ตราโดย 
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปนผูแทนของประชาชนไมได จึงเปนกระบวนการตุลาการบัญญัติไมใช
กระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ... แนนอนวาจะเปนการเพิ่มภาระทางการเงินแกรัฐ 
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ที่จะตองหาเงินมาจายตามหลักเกณฑที่ศาลสรางขึ้นมา...” หนา ๑๘ มีขอความบางสวนวา  
“ศาลวางแนวใหผู อ่ืนปฏิบัติ แตในขณะเดียวกัน ศาลก็ควรตองปฏิบัติตามแนวดังกลาว 
ที่ตนเองวางไวดวย หากผูวางแนวไมปฏิบัติตามแนวของตนเองเสียแลว ก็จะเปนเรื่องยากที่จะ
ใหผูอ่ืนยอมรับปฏิบัตติาม...” ขอความดังกลาวเปนขอความที่มีลักษณะสอเสียดถึงการพิจารณาคดี
ของศาลวาศาลสรางกฎเกณฑขึ้นมาใชเองเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว  
เปนกระบวนการตุลาการบัญญัติ ไมไดคิดคํานึงถึงการใชเงินงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษี
ของประชาชน และตําหนิการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นตนวาไมมีหลักเกณฑ 
ที่แนนอน ซ่ึงคําอุทธรณในสวนนี้ไมใชการโตแยงคัดคานขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และขอความ
ในสวนนี้ก็เพียงพอที่จะรับฟงไดวาเปนการเสียดสีศาลปกครองชั้นตนที่พิจารณาพิพากษาคดีน้ี 
โดยไมตองวินิจฉัยคําอุทธรณในสวนอ่ืนอีกวาเปนคําอุทธรณที่ไมสุภาพหรือไม  คําอุทธรณของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๕๖๙/๒๕๕๕) 

 

   ๒) คําอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑)  

 

    (๑) ขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน  

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม  

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณไมมีขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน 

     คดี น้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง โดยมีประเด็น 
ที่วินิจฉัยเพียงประเด็นเดียววา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ วธ ๐๒๐๓.๑/๓๐๘  
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ที่ปฏิเสธคําขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดีชอบดวย
กฎหมายหรือไม ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจปฏิเสธคําขอ
กลับเขารับราชการของผูฟองคดี โดยอางเงื่อนไขที่หามสวนราชการบรรจุขาราชการ 
ที่ออกจากราชการกลับเขารับราชการประจําในสังกัดฝายบริหาร ตามมาตรการพัฒนา 
และบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด  
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย  
ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ วธ ๐๒๐๓.๑/๓๐๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐ ที่ปฏิเสธคําขอกลับเขารับราชการของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
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แตผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีเห็นวาเ ง่ือนไข หลักเกณฑของมาตรการพัฒนาและ 
บริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการที่ ๒ มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบ
จากการปรับระบบราชการ ที่เสนอโดยสํานักงาน ก.พ. ใหคณะรัฐมนตรีในขณะน้ันลงมติ 
ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะขัดหรือแยงกับมาตรา ๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผูฟองคดีเห็นวา เง่ือนไข หลักเกณฑของ
มาตรการดังกลาวเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูฟองคดีในการขอกลับเขารับราชการ  
จากคําอุทธรณของผูฟองคดีจะเห็นไดวาคําอุทธรณของผูฟองคดีมิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนวาไมถูกตองตามกฎหมายอยางไร ดวยเหตุผลเชนไร แตผูฟองคดีกลับ
อุทธรณโตแยงคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดตามคดีหมายเลขดําที่ ฟ.๒๑/๒๕๕๐ หมายเลขแดง 
ที่ ฟ.๓๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงผูฟองคดีฟองขอใหศาลเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เก่ียวกับมาตรการพัฒนาและบริหาร
กําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๒ และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา เพราะเหตุคําฟองไมชอบดวยเง่ือนไขในการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงคดีดังกลาวเปนคนละคดีกับคดีน้ี  ดังน้ัน คําอุทธรณของผูฟองคดีจึง 
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได ซ่ึงขอ ๑๑๑ (๑) แหงระเบียบเดียวกัน กําหนดให 
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษายกอุทธรณน้ัน โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ 
พิพากษายกอุทธรณของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๕) 

     คําอุทธรณของผูฟองคดีที่ อุทธรณวา ผูฟองคดีขอคัดคาน 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังที่เอ้ือประโยชนใหแกผูถูกฟองคดี
ฝายเดียว ทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีและไมไดรับความเปนธรรมอยางแทจริง  
จากขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ระเบียบ กฎ และขอบังคับที่ไดประกอบในสวนของศาลปกครอง
ชั้นตน ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาตามคําขอทายฟองของผูฟองคดีน้ัน คําอุทธรณ
มิไดกลาวไวโดยชัดแจงวาผูอุทธรณมีขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวา
คลาดเคลื่อนในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางไร จึงไมมีลักษณะเปนคําอุทธรณตามที่กําหนด
ไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง เน่ืองจากเจาหนาที่
ไดทําการรังวัดที่ดินตามการนําชี้ของผูฟองคดีและผูครอบครองที่ดินขางเคียงแลว เปนการรังวัด
ที่ชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูถูกฟองคดีไดออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
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เปนชั่วคราวใหแกผูฟองคดี ซ่ึงเปนไปตามผลการรังวัดและการลงมติที่ประชุมประชาคม จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย การที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีกอสรางบานเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยไดตกลงเรื่องเขตที่ดินกันแลว แตตอมามีความขัดแยงกับนาย ช. และทุกคนที่อยูขางเคียง 
ตลอดจนเจาหนาที่รังวัดไดเรียกเงินจากผูฟองคดี แตผูฟองคดีไมจายให  อีกทั้ง ในปจจุบัน 
ความขัดแยงของผูฟองคดีกับเพ่ือนบานไดเพ่ิมมากขึ้นนั้น เห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดี 
มิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไวโดยชัดแจงวา คําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองในประเด็นใด อยางไร จึงเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๕๕) 

     คําอุทธรณของผูฟองคดีไดคัดลอกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนมาบางสวนและอางมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมิไดระบุขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวาคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองในประเด็นใด อยางไร และประสงคจะโตแยง 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในเรื่องใด ดวยเหตุผลอยางไร กรณีจึงเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๒/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังไมรับอุทธรณของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ โดยวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเม่ือพน
ระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนโดยมีสาระสําคัญ
แตเพียงวา เมรุพิพาทสรางขึ้นเพ่ือประโยชนสาธารณะมิใชประโยชนสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
และที่ดินที่ใชกอสรางเมรุพิพาทเปนที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันซึ่งยังไมมี
ประชาชนกลุมใดหรือหนวยงานใดมาขอใชประโยชนในที่ดินดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีสิทธิจัดการและใชประโยชนในทองถิ่นไดตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองเรื่องสิทธิชุมชนไว หากตองร้ือถอนเมรุพิพาทโดยที่ 
ยังไมไดใชงานจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ และทําใหเกิดความเดือดรอนแกราษฎร 
จํานวนมาก โดยคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวไมปรากฏขอคัดคานวาผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่วิ นิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเม่ือพนกําหนดเวลาอุทธรณอยางไร  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ก็มิไดมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับหรือแกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ 
คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณา เพียงแตขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งอนุญาตให
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ใชประโยชนเมรุพิพาทไปกอน คํารองอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเปน 
คําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไข 
ใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงไมอยูใน
หลักเกณฑที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับคํารองอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวพิจารณาได (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๐/๒๕๕๕) 

 

    (๒) คําขออุทธรณ 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    (๓) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
(ขอ ๑๐๑ วรรคสอง) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังเลิกจางผูฟองคดีไมชอบ
ดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเลิกจางดังกลาว และใหมีคําสั่งจาง
ผูฟองคดีทํางานตอ และใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชัน้ตน
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๒,๕๔๔.๕๒ บาท 
พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป คําขออ่ืนใหยก การท่ีผูถูกฟองคดีอุทธรณวา  
ผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันที่ลาปวยเกินอัตราปกติตามที่กฎหมายกําหนด น้ัน เห็นวา 
กรณีดังกลาวเปนการรับคาจางมิใชคาเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา  อีกทั้ง ขอเท็จจริงดังกลาว
ผูถูกฟองคดีมิไดยกขึ้นวากลาวกันมากอนในศาลปกครองชั้นตน และมิใชปญหาอันเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ ศาลจึงไมอาจรับกรณีน้ี
ไวพิจารณาไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๔) 

     เอกสารของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ที่ไดยื่นตอศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือพนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง น้ัน เม่ือศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังไมรับไวเปน 
สวนหนึ่งของสํานวนคดีตามขอ ๖๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ขอเท็จจริงตามเอกสารดังกลาวจึงเปนขอเท็จจริงที่มิไดวากลาวกันมาในชั้นศาลปกครองชั้นตน 
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ยกขอเท็จจริงดังกลาวอางในการยื่นคําอุทธรณ ซ่ึงไมเปนปญหาอันเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ แตเปนปญหาอัน



 

 

 
 
๔๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เก่ียวกับประโยชนสวนตัวของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ จึงตองหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ยกขึ้นวากลาว
ในคําอุทธรณตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๙๖/๒๕๕๔) 

     คดีน้ีผูถูกฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดความวา  
ผูฟองคดีไมมีสิทธิครอบครองที่ดินที่พิพาท เน่ืองจากสามีของผูฟองคดีไดสละการครอบครอง
ที่ดินพิพาทใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีดังกลาวเปนการกลาว
อางขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิใช
ปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ  
จึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย ตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๕) 

     คดี น้ีปรากฏว าคํ า อุทธรณของ ผูฟ อ งค ดี ในส วนที่ ขอ ให 
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดี
ไมสามารถเขาทําประโยชนหรือทํามาหากินในที่ดินที่ถูกกระทําละเมิดจากการขุดสระน้ํา และ 
ในสวนที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมสามารถเขาทําประโยชน
หรือทํามาหากินในที่ดินที่ทางราชการนําไปสรางถนนสาธารณประโยชนรอบสระน้ําและ
ทางเขาออกสระนํ้าตามจริงจากการที่ไดรังวัดใหม เปนคําขอใหมที่เกินกวาที่เคยขอมาในคําฟอง 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนขอที่ไมไดยกขึน้วากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชัน้ตน ทั้งคําขอใหม
ที่เกินกวาที่ขอมาในคําฟองดังกลาวก็ยังไมอาจถือไดวาเปนปญหาเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนหรือเปนปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะอีกดวย คําอุทธรณของผูฟองคดี 
ในสวนนี้ จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณของผูฟองคดีในสวนดังกลาวจึงชอบแลว 
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๙๒/๒๕๕๕) 

     กรณีผูฟองคดีอุทธรณวา พันตํารวจเอก ส. ไมมีอํานาจสืบสวน
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียน การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงไมไดมีการเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูถูกกลาวหาไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน เม่ือการสอบสวนไดกระทําลงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายดวยเหตุดังกลาวผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยจึงไมอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยผูฟองคดี และไมอาจรับฟงถอยคําของพยานเพื่อลงโทษผูฟองคดีทางวินัยได และ 
เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดมีคําส่ังใหยุติเร่ืองกรณีที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง กรณีจึงไมตองรายงานการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีไปตามลําดับชั้นซ่ึงจะตอง
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สิ้นสุดการพิจารณาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ แตอยางใด น้ัน เห็นวาขออางตามคําอุทธรณดังกลาว 
ไมเคยปรากฏในคําฟอง กรณีจึงไมอาจถือไดวาเปนขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไดยกขึ้นวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน ทั้งขออางดังกลาวก็มิใชปญหาอันเก่ียวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะท่ีผูฟองคดีจะยกขึ้นมากลาว 
ในคําอุทธรณได จึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณครบถวนนี้เปน
กรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๐๔ แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๕) 

     ขอเท็จจริงเก่ียวกับคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีในคดีอาญาที่ 
ผูฟองคดียกขึ้นอางในการยื่นคําอุทธรณน้ัน เปนขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนไมรับพิจารณา
เพราะย่ืนหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง จึงมิไดเปนขอที่ไดยกขึ้นมาวากันโดยชอบใน 
ศาลปกครองชั้นตน อีกทั้งยังไมใชปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือ
ปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะที่จะยกขึ้นอางในชั้นอุทธรณได อันเปนคําอุทธรณที่ 
ไมสมบูรณครบถวนที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑  
วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๕๕) 
 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

     ประเด็นขออุทธรณของผูถูกฟองคดีที่เก่ียวกับวันเวลาที่ผูฟองคดี
ไดรับหนังสือแจงใหหยุดดําเนินการกอสราง ตามหนังสือแจง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เม่ือใด
น้ัน ปรากฏตามคําฟองวาผูถูกฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจงใหผูฟองคดี
หยุดการดําเนินงานกอสรางฯ โดยมิไดบรรยายวาไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือใด สวนผูถูกฟองคดี
ใหการวาไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีหยุดงาน ๒ ฉบับ คือ ฉบับแรก วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
และฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ แตผูฟองคดีไดรับหนังสือทั้งสองฉบับพรอมกันในวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ อีกทั้งในคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนก็ไดสรุปขอเท็จจริงและ 
ขอวินิจฉัยวา ผูฟองคดีไดรับหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙  ดังน้ัน 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการมีหนังสือแจงหยุดงานทั้งสองฉบับ และผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เม่ือใด จึงเปนขอเท็จจริงที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน ตามขอ ๑๐๑ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แลว แมผูถูกฟองคดีจะมิไดยกขึ้น
โตแยงในคําใหการเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีก็ตาม จึงมีคําส่ังใหรับคําอุทธรณของผูถูกฟองคดี 
ในสวนดังกลาวไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๕๕) 
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     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคําอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน แตเปน
ปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 

     (๑) ปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาล 

      คดีน้ีผูฟองคดีในฐานะผูไดรับมรดกที่ดินของบิดา ฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือที่บิดาของผูฟองคดี
ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือใชเปนแนวเขตกอสรางถนนตามโครงการ
พุทธมณฑล พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา คดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน มิไดมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครอง และเปนคดีที่มีขอโตแยงกันวาที่ดินสวนที่ถูกเขตถนนเพิ่มขึ้นจาก
สัญญาดังกลาวเปนที่ดินของผูฟองคดีหรือที่สาธารณประโยชน อันมีลักษณะเปนคดีพิพาท
เก่ียวกับสิทธิในที่ดินซึ่งศาลปกครองไมมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาได แมเปนคําอุทธรณ 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตเน่ืองจาก
ปญหาเขตอํานาจศาลเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงยกปญหาขอน้ีขึ้นกลาวในคําอุทธรณไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๒๓๐/๒๕๕๔) 

 

     (๒) ปญหาเก่ียวกับเง่ือนไขการฟองคดี 

      คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๓ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันชดใช
คาเสียหายจํานวน ๙,๕๗๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใช
เงินคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑,๖๔๗,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อุทธรณวา น.ส. ๓ 
เลขที่ ๖๓ ที่เปนมูลพิพาทในคดีน้ี ออกใหแกนาย ส. ตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๑ และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รับจดทะเบียนจํานองที่ดินแปลงดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่
เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ผูฟองคดีไมไดรองทุกขตอเจาหนาที่วาไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย หรือใชสิทธิฟองรองตอศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาในขณะนั้น  
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว เห็นวา  
แมประเด็นนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
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แตประเด็นขอน้ีเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ซ่ึ ง เปนผู อุทธรณ จึงยกขึ้นกลาวในคํา อุทธรณได  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๕๓/๒๕๕๔) 

      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
ใหยกเลิกคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดี
จายเงินเดือนคางชําระและเงินบํานาญใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดียกคํารอง ผูฟองคดีจึง 
นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เน่ืองจากผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ที่ผูฟองคดีอุทธรณวา 
เดิมผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลแพงกรุงเทพใตภายในกําหนดระยะเวลา ศาลแพงกรุงเทพใต
สงความเห็นไปยังศาลปกครองโดยพิจารณาแลวเห็นวาคดีน้ีอยูในอํานาจของศาลปกครอง  
ศาลแพงกรุงเทพใตจึงมีคําสั่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
เพ่ือใหคูความไปฟองยังศาลปกครองตอไป น้ัน  แมอุทธรณของผูฟองคดีมิไดยกขึ้นวากลาวกัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตประเด็นดังกลาวเปนประเด็นเก่ียวกับเง่ือนไขการฟองคดีซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงยกขึ้นวากลาวในชั้นอุทธรณได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๕๐/๒๕๕๔) 

 

     (๓) ปญหาขอเท็จจริงที่ทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนที่ยุติแลว 
ในศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญและทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม 

      คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาของ
ขาราชการท่ีไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศไวแกผูฟองคดี ตอมา 
ระหวางทําการศึกษาในตางประเทศ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ไดยื่นหนังสือขอขยายเวลาการลาศึกษา 
แตผูฟองคดีมีคําสั่งไมอนุมัติใหขยายเวลาการลาศึกษา และแจงใหกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติ
ราชการทันที เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมกลับมารายงานตัว และไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ 
ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการ เน่ืองจากหลีกเลี่ยงไมกลับมา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการ  
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการประพฤติผิดสัญญา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล 
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินตามสัญญาพรอมดอกเบี้ย ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑,๔๘๓,๗๘๔.๐๑ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณวา กอนฟองคดีน้ี ผูถูกฟองคดี 
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ที่ ๑ ไดยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ลงโทษไลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการแลว 
และภายหลังจากศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ  
รองทุกข และจรรยาบรรณ ไดพิจารณาและมีมติใหเพิกถอนคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการ แตในขณะยื่นอุทธรณน้ี ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเคยย่ืนคํารองขอใหศาลปกครอง
ชั้นตนขยายระยะเวลาการสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือรอผลการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัย แตศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมอนุญาต และเห็นวามิไดเปนกรณีพิพาทในคดีน้ี 
ซ่ึงทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถนําผลการพิจารณาอุทธรณเขาสู
กระบวนพิจารณาของศาลได ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา แมผลการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมิไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
ก็ตาม แตขอเท็จจริงดังกลาวทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวในศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสําคัญและทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม จึงถือวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนปญหา 
อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะยกขึ้นวากลาว 
ในชั้นอุทธรณไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๔) 

 

   ๓) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มีสาระอันควร
ไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง)  

 

    (๑) อุทธรณที่ไมมีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนเปนอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 

     คดีน้ีศาลปกครองชัน้ตนวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาวา 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดนําสงเรื่องขอไปชวยราชการของผูฟองคดีตามบันทึกขอความ 
เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ขอใหศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเรื่องขอไปชวยปฏิบัติราชการของผูฟองคดีไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได
ดําเนินการตามความประสงคของผูฟองคดีแลว และไมมีประโยชนที่ศาลจะตองกลับไปพิจารณา
เพ่ือกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเรื่องขอไปชวยปฏิบัติหนาที่ราชการของผูฟองคดี
ตามบันทึกขอความไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไปอีก  ดังนั้น แมจะฟงได
ดังคําอุทธรณของผูฟองคดี กรณีก็หามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน 
แตประการใดไม  ฉะน้ัน คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมเปนสาระอันควรไดรับ 
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การวินิจฉัย สมควรที่จะสั่งไม รับคําอุทธรณน้ีไวพิจารณาตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๖/๒๕๕๔) 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา การดําเนินการทางวินัยแก 
ผูฟองคดี เปนการดําเนินการถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กําหนดไวตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว แมในคดีอาญาไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ 
รับฟงไดวาผูฟองคดีไดกระทําความผิดอาญาก็ตาม แตขอเท็จจริงตามการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรง พฤติการณของผูฟองคดีมีเหตุอันควรสงสัยเปนอยางยิ่งวา ผูฟองคดีมีสวนรวมใน
การกระทําความผิด แตคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และผูบังคับบัญชาชั้นตน
พิจารณามีความเห็นตามผลคดีอาญาของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการที่มีคําส่ังไมฟอง
ผูฟองคดี โดยใหยุติเรื่อง ซ่ึงตอมา ผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
เห็นวา แมในคดีอาญาฟงไมไดวาผูฟองคดีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา 
แตตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนทางวินัยรับฟงไดวามีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซ่ึงหากจะใหรับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ จึงมีคําส่ัง
ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  ดังน้ัน คําส่ังใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว น้ัน เม่ือพิจารณาตามคําอุทธรณของผูฟองคดี
ก็มิไดโตแยงคัดคานในประเด็นวาผูฟองคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหาก
จะใหรับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการหรือไม อยางไร แมขอเท็จจริงจะฟงได
ตามคําอุทธรณที่วา คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชา และผูมีอํานาจ
สั่งแตงตั้ง เห็นควรยุติเรื่องผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควรจะตองแตงตั้งผูฟองคดีกลับเขาดํารงตําแหนง 
ในโอกาสแรก โดยไมตองรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ และฟงไดตาม
คําอุทธรณที่วา การดําเนินการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกับผูฟองคดีจนถึงมีคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนที่มีลักษณะ
ลาชาเกินสมควร ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวก็ตาม ก็หามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไม คําอุทธรณของผูฟองคดีสวนนี้จึงเปน 
คําอุทธรณที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม รับอุทธรณในสวนนี้ไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๗/๒๕๕๔) 
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     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่
พัสดุซ่ึงมีหนาที่ทําการตรวจสอบความถูกตองของการจัดซ้ือพัสดุไดลงลายมือชื่อในเอกสาร
ตางๆ เพ่ือรับรองความถูกตองของการจัดซ้ือและการรับมอบของท่ีจัดซ้ือ ทั้งที่ยังมิไดรับมอบ
พัสดุดังกลาว และใชเอกสารเหลาน้ันเปนหลักฐานเพ่ือเบิกจายเงินจากคลังใหแกผูขาย แมตอมา
จะไดมีการรับมอบพัสดุตามใบสั่งซื้ออยางถูกตองครบถวนก็ตาม แตการกระทําของผูฟองคดีจึง
เขาองคประกอบของความผิดฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตาม
มาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ พิพากษา 
ยกฟอง การที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตใจวาไดรับของไวครบถวนแลว จึงได
ลงลายมือชื่อ ซ่ึงตอมาก็ไดมีการรับมอบพัสดุตามใบส่ังซ้ืออยางถูกตองครบถวน ผูฟองคดีไมได
มีเจตนาทุจริต เปนเพียงการปฏิบัติหนาที่บกพรอง ประมาทเลินเลอและขาดความรอบคอบและ
ราชการมิไดเสียหายแตอยางใด จึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง น้ัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ไดยอมรับขอเท็จจริงในคําอุทธรณวา ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อรับรองวาไดรับพัสดุโดยมิได 
มีการสงมอบจริง ซ่ึงสอดคลองตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไดชี้มูลความผิดไว เม่ือผูฟองคดีไดยอมรับขอเท็จจริงดังกลาวแลว คําอุทธรณของผูฟองคดี 
จึงไมทําใหผลของคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนเปล่ียนแปลงไปและไมทําใหศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยคดีแตกตางไปจากที่ศาลปกครองช้ันตนไดวินิจฉัยแตยางใด คําอุทธรณของ 
ผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณซ่ึงมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการ
วินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘ 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๙/๒๕๕๕) 

 

    (๒) อุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตน 

     คําอุทธรณของผูฟองคดีไมปรากฏขอคัดคานคําพิพากษา 
ศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
เน่ืองจากผูฟองคดีมิไดกลาวอางขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่จะแสดงใหเห็นวา สรุปขอเท็จจริง
ในคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือเปนขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง  
โดยขอเท็จจริงที่ถูกตองเปนเชนไร หรือมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวอางของผูฟองคดี  
หรือสรุปขอเท็จจริงในคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนไมถูกตองหรือเปนขอเท็จจริงที่ถูก
บิดเบือนไปจากขอเท็จจริงที่ถูกตองอยางไร คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมเปน
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สาระอันควรไดรับการวินิจฉัยซ่ึงศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณาก็ไดตาม
มาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงขอ ๑๐๘ วรรคสอง แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กําหนดใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
และสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ จึงมีคําส่ังไมรับอุทธรณและสั่งจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗/๒๕๕๔) 

 

  ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ  

 

   ๑) คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน 

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่อาจแกไขได 
    คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ผูฟองคดียกขึ้นเปนขอตอสูมาใน 

คําแกอุทธรณวา คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนคําอุทธรณที่ไมถูกตองเนื่องจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ลงชื่อในอุทธรณโดยไมมีอํานาจอุทธรณ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลไดมีคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขใหถูกตอง และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามคําสั่งศาลแลว โดยได
จัดสงรายงานการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ คร้ังที่ ๒๘/๒๕๔๙ โดยในระเบียบวาระที่ ๖  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหสัตยาบันในการยื่นอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไดลงนามโดยนาย ป. แลว 
และศาลไดมีคําสั่งรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลวสงคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดังกลาวใหผูฟองคดีทําคําแกอุทธรณ กรณีจึงเปนการแกไขคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน 
ซ่ึงผูอุทธรณอาจแกไขได ตามขอ ๑๐๘ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และ 
การแกไขขอบกพรองดังกลาวก็ไมทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบในการตอสูคดีแตประการใด  ดังน้ัน 
ศาลปกครองสูงสุดจึงรับอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไวพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๕) 

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได 
    คําอุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน

ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปนคําอุทธรณ 
ที่ขาดสาระสําคัญที่กฎระเบียบกําหนดไววาจะตองมีปรากฏในคําอุทธรณ จึงเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมสมบูรณครบถวนและเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๕ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๕ และที่ ๔๕๓/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 
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   ๒) การชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ 
 

    กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหผูอุทธรณชําระคาธรรมเนียมศาล 
ชั้นอุทธรณ หากผูอุทธรณไดรับแจงคําสั่งศาลแลวไมไดชําระคาธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลา 
ที่ศาลกําหนด เปนกรณีที่ศาลไมอาจรับอุทธรณน้ันไวพิจารณาไดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณ
น้ันไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๕๕ และที่ ๔๗๑/๒๕๕๕ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 

     

    คาธรรมเนียมศาลที่จะคืนตามสวนของการชนะคดีในกรณีศาลปกครอง
ชั้นตน ตองรอใหคดีถึงที่สุดกอน และไมอาจนําคาธรรมเนียมศาลดังกลาวไปชําระเปน
คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณได เพราะเปนการดําเนินคดีคนละชั้นศาล 
    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งหาชําระเงิน
ใหแกผูฟองคดีและใหคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดีใหแกผูฟองคดี แตปรากฏวา
คูกรณีใชสิทธิอุทธรณ  ดังน้ัน ในการจายหรือคืนเงินคาธรรมเนียมศาลดังกลาวใหแกผูฟองคดี
ไดน้ันจะตองรอใหคดีถึงที่สุดตามนัยมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ศาลจึงไมอาจคืนคาธรรมเนียมศาลตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนใหแกผูฟองคดีตาม
มาตรา ๗๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได และไมอาจนําคาธรรมเนียมศาลดังกลาว
ไปชําระเปนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณได เพราะวาเปนการดําเนินคดีคนละชั้นศาลกัน  
ผูฟองคดีจึงตองชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณตามขอ ๑๐๓ แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๗/๒๕๕๔) 

 

    อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีที่ศาลมีคําส่ังให
พิจารณาพิพากษาคดีใหม ตองเสียคาธรรมเนียมศาลดวย 

    คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองขอใหศาลมีสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ใชเงินแก 
ผูฟองคดีตามสัญญาทางปกครอง อันเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงในการยื่นฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาล ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แมในการยื่นคําขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีปกครองใหมของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศาลปกครองชั้นตนจะไมมีคําส่ังเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาล
ก็ตาม แตเม่ือตอมาศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังรับคําขอพิจารณาคดีใหมและมีคําพิพากษาใหมแลว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมพอใจตามคําพิพากษาใหมของศาลปกครองชั้นตน จึงไดยื่นอุทธรณ 
ตอศาลปกครองสูงสุด โดยโตแยงที่จะไมชําระเงินแกผูฟองคดีตามคําพิพากษาใหมของ 
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ศาลปกครองชั้นตน กรณีจึงเปนการยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาใหมของศาลปกครองชั้นตน 
ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใชเปนกรณีเก่ียวกับการยื่นคําขอให
ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมอีกตอไป เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหมให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันชดใชเงินจํานวน ๖๖๙,๗๙๖.๔๔ บาท จํานวน ๑๐๐,๔๑๙ ดอลลาร
ออสเตรเลีย และจํานวน ๑๔๓,๓๐๘.๐๒ ดอลลารสหรัฐอเมริกา พรอมดอกเบี้ย ฯลฯ แกผูฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณคําพิพากษาใหมของศาลปกครองชั้นตนโดยคัดคานที่จะไมชําระเงิน
จํานวนดังกลาวแกผูฟองคดี คดีในชั้นอุทธรณจึงมีทุนทรัพยเปนเงินตามจํานวนดังกลาวขางตน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองเสียคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ตามขอ ๑๐๓ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณในคดีน้ี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๔๐/๒๕๕๕) 

 

    ศาลปกครองนําอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสินมาใช
คํานวณทุนทรัพยชั้นอุทธรณได แมคูกรณีจะไมไดอางเปนพยานหลักฐาน 

    กรณีที่ผูถูกฟองคดีอุทธรณวา การท่ีศาลปกครองชั้นตนนําอัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสินมาใชคํานวณทุนทรัพยชั้นอุทธรณ โดยคูกรณีไมได
อางประกาศของธนาคารออมสินเปนพยานหลักฐาน และศาลปกครองชั้นตนไมไดหมายเรียก
เอกสารดังกลาวซ่ึงอยูในความครอบครองของธนาคารออมสินเขามาในสํานวน เปนการ
ดําเนินการที่ไมชอบดวยระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ น้ัน  เห็นวา บทบัญญัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
มีวัตถุประสงคที่จะใหความคุมครองประโยชนของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน โดยกรณีที่
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนหรือตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นจากที่
คณะกรรมการกําหนดเงินคาทดแทนเบื้องตนกําหนดไวน้ัน พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติให 
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นนับแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนดวย 
ซ่ึงหากธนาคารออมสินกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําใหมเม่ือใด ไมวาจะเปลี่ยนแปลง
ในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะตองคํานวณดอกเบี้ยในอัตราใหมตั้งแตวันที่ธนาคารออมสิน
ประกาศกําหนดนั้น การจะถือเอาอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่งมาใชเปนเกณฑอัตรา
คงที่ในการคํานวณตลอดชวงเวลาที่ตองมีการจายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นนั้นยอมกระทําไมได  
ทั้งน้ี เพ่ือใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับการเยียวยาความเสียหายจากการท่ีตองถูกเวนคืน



 

 

 
 
๔๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อสังหาริมทรัพย การดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงถือ
เปนหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐที่จะตองดําเนินการใหถูกตองครบถวนตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด หนวยงานของรัฐยอมไมอาจอางความไมรูถึงอัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศของธนาคารออมสินดังกลาว เพ่ือปฏิเสธความรับผิดหรือเพ่ือพิจารณากําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสิน และโดยที่การประกาศ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินถือเปนเรื่องที่ดําเนินการโดยเปดเผยและมีการ
เผยแพรแกสาธารณชนในทางการคาปกติของธนาคาร ซ่ึงหนวยงานของรัฐหรือผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาทดแทนสามารถติดตามตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลา 
ไดเสมอ จึงถือวาผูมีสวนเกี่ยวของกับการคํานวณและการจายดอกเบี้ยเงินคาทดแทน รวมถึง 
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
ออมสินแลวตั้งแตในขณะที่มีการย่ืนฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหกําหนดคาทดแทนเพ่ิมขึ้น  ดังนั้น 
แมคูกรณีจะมิไดอางและนําสงประกาศของธนาคารออมสินเพ่ือประกอบการพิจารณา  
ศาลปกครองชั้นตนก็ไมจําตองแสวงหาขอเท็จจริงในสวนของอัตราดอกเบ้ียตามประกาศของ
ธนาคารออมสินเพ่ิมเติมแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๑/๒๕๕๕) 

 

   ๓) คําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมาย 
 

    (๑) กรณีที่นําคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแลวมายื่นอุทธรณ 
     คดีน้ีผูถูกฟองคดีทั้งสองไดยื่นคํารองโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาลวา 

คดีไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นตนที่รับคําฟองไวไดจัดทําความเห็น
เก่ียวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลสงไปยังศาลแขวงเชียงใหมตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย 
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา คดีน้ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง และศาลแขวงเชียงใหม 
ที่รับความเห็นก็มีความเห็นพองกับศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําส่ังใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไป ซ่ึงมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา คําสั่ง
ดังกลาวของศาลใหเปนที่สุด มิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก  
ดังน้ัน คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองในประเด็นน้ีจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๖/๒๕๕๔ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๑/๒๕๕๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเม่ือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗  
ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีทั้งสองไวพิจารณา และผูฟองคดีทั้งสองไดอุทธรณคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งในประเด็นดังกลาวแลว จึงเปนที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคส่ี  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจอุทธรณประเด็นดังกลาว 
ในอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไดอีก อุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองในประเด็น
ดังกลาวน้ีจึงเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย เห็นควรยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง 
โดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ ตามขอ ๑๑๑ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๔/๒๕๕๕) 

 

    (๒) อุทธรณที่ยกขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลว 
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองรวม ๘ ขอหา โดยในขอหาที่หา ฟองขอให 
ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําปตามระเบียบในระหวางถูกส่ังพักงาน
เปนกรณีพิเศษ เน่ืองจากคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากงานของสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร  
ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองช้ันตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสามดําเนินการใหผูฟองคดี
ไดกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงที่ไมต่ํากวาเดิมและไดรับคาจางในอัตราที่ 
ไมต่ํากวาเดิม โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ถูกส่ังใหออกจากงาน อันถือไดวาผูฟองคดีไดรับสิทธิ
และประโยชนตอบแทนตางๆ ที่พึงไดรับตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และเปนการ
ชดใชคาเสียหายโดยใหผูฟองคดีกลับคืนสูฐานะเดิมแลว เม่ือผูฟองคดีอุทธรณขอใหไดรับ
ดอกเบี้ยจากการเลื่อนขั้นคาจางในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓) จนถึงวันที่กลับเขาทํางาน กรณีจึงเปนขอเท็จจริงที่ไมไดยกขึ้นวากัน
มาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนและประเด็นดังกลาวมิไดเปนปญหาเก่ียวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ จึงเปนคําขอทายอุทธรณที่ไมชอบดวย
ขอ ๑๐๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเปนคําอุทธรณที่ตองหาม 
ตามกฎหมายตามขอ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๓๗/๒๕๕๔ และที่ อ.๒๕๐/๒๕๕๕ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๕ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๔๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    (๓) คําอุทธรณที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลา 
     คําอุทธรณที่ยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน

มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เปนคําอุทธรณที่ตองหาม 
ตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองช้ันตน 
จึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคําอุทธรณน้ันไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๖/๒๕๕๔ 
และที่ ๓๘๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

    (๔) คําอุทธรณที่ใชถอยคําไมสุภาพ 
     คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อุทธรณวา หากศาลเห็นวา 
คําอุทธรณใชถอยคําไมสุภาพ ศาลตองสั่งใหผูอุทธรณแกไขคําอุทธรณน้ันภายในระยะเวลา 
ที่ศาลกําหนด ตอเม่ือผูอุทธรณไมยอมดําเนินการ ศาลจึงจะตัดสิทธิไมรับพิจารณา น้ัน เห็นวา 
กรณีที่ศาลอาจมีคําสั่งใหแกไขคําอุทธรณไดน้ัน ตองเปนกรณีที่คําอุทธรณไมสมบูรณครบถวน 
ไดแก คําอุทธรณที่มีรายการไมครบตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ แตคําอุทธรณที่ใชถอยคําไมสุภาพนั้น เปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมาย 
ซ่ึงศาลปกครองตองมีคําสั่งไมรับไวพิจารณา เม่ือคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่คัดคาน 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนคําอุทธรณที่ใชถอยคําไมสุภาพซึ่งเปนคําอุทธรณ 
ที่ตองหามตามกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นตนอาศัยอํานาจตามขอ ๑๐๔ แหงระเบียบ
ดังกลาว มีคําส่ังไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา น้ัน ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๙/๒๕๕๕ และที่ ๓๙๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณย่ืนโดยผิดระเบียบ  

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคําอุทธรณตองหามตามกฎหมายหรือ 
ย่ืนโดยผิดระเบียบ 

 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

  ๓.๒.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม 

 

    (๑) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

     คําขอทายฟองในคดีน้ีกับคําขอทายขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ 
หมายเลขดําที่ ๖๐/๒๕๕๐ น้ัน ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา เปนคําขอจากมูลพิพาท
เดียวกัน ซ่ึงหากคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดตามคําเสนอของผูฟองคดี คําชี้ขาดนั้น 
ยอมผูกพันผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงผูฟองคดีสามารถยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือคัดคานหรือบังคับตาม 
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไดตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน กรณีจึงเห็นไดวา การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายของผูฟองคดี
จากการจายเงินคาจางลาชาที่ผูฟองคดีนํามาฟองเปนคดีน้ี ในขณะที่ยังมีขอพิพาทในเรื่อง
เดียวกันอยูในระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเปนกรณีที่ยังไมจําตองมี 
คําบังคับของศาลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาเสียหายตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงไมใชผู มีสิทธิฟองคดีน้ีตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน ศาลปกครองชั้นตนจึงตองมีคําส่ังไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ การที่ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปจนมีคําพิพากษา จึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่วาดวย 
การทําคําพิพากษาและคําสั่ง ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงตองมีคําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมใหถูกตอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๕) 

     ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสี่มีความประสงค 
ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม) 
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
รังวัดแลวไดเน้ือที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
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คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสงเรื่องดังกลาวให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่ง
ใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหพิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟอง 
ไวพิจารณา โดยเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริงจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เพ่ือทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครอง
ตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง เม่ือกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริงและวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซ่ึงเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธ 
การไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด 
จะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕) 

 

    (๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง  
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)) 

     คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวาคณะลูกเสือแหงชาติเปนหนวยงาน 
ที่ตองรับผิดชอบโดยตรงในการจางผูฟองคดีทั้งสองและสิทธิหนาที่ดังกลาวไดโอนไปยัง
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยบทเฉพาะกาลในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ  
พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังน้ัน การที่ศาลปกครองช้ันตนมีหมายเรียกใหกระทรวงศึกษาธิการเขามาเปน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูมีนิติสัมพันธใดๆ หรือเก่ียวของ
โดยตรงกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการจางผูฟองคดีทั้งสอง ไมไดเปนคูสัญญา หรือผูวาจางผูฟองคดี
ทั้งสอง หรือเก่ียวของกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด จึงเปนกรณีที่มิไดเปดโอกาสใหคูกรณี 
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ที่แทจริงชี้แจงแสดงพยานหลักฐานตอศาลในชั้นการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล อันเปน 
การเปดโอกาสใหผูถูกฟองคดีที่แทจริงซึ่งเปนคูกรณีในคดีไดตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ตามขอ ๔๒ 
วรรคหน่ึง ประกอบกับขอ ๔๙ วรรคหน่ึง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ี
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการมิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบดังกลาว 
พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๕๕) 

     ขอเท็จจริงตามคําฟองปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสี่มีความประสงค 
ยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรมที่ดิน เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงเปนผูถูกฟองคดีที่ ๓ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เปนผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยอางวาผูฟองคดีทั้งสี่ไดยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ ๑๔ (หมูที่ ๑ เดิม) 
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร พนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
รังวัดแลวไดเน้ือที่ ๖๘ ไร ๒๙.๗ ตารางวา ในการรังวัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
คัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงสงเรื่องดังกลาวให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีคําสั่ง
ใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสี่ จํานวน ๓๐ ไร ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหพิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งรับคําฟอง 
ไวพิจารณา โดยเห็นวาการแสวงหาขอเท็จจริงจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได จึงไมสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เพ่ือทําคําใหการ และดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนมีคําพิพากษายกฟอง โดยไมปรากฏวา
ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่ที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไวพิจารณา หรือวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีแตอยางใด อันเปนการพิพากษาคดีนอยกวา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสี่และไมชอบดวยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปที่ศาลปกครอง
ตองพิพากษาคดีตรงตามคําขอของผูฟองคดี  อีกทั้ง เม่ือกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการ
แสวงหาขอเท็จจริงและวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกแลว ก็มิไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบลวงหนาแตอยางใด ซ่ึงเปนการมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง และมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริงหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธ 
การไตสวนพยานหลักฐานตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด 



 

 

 
 
๔๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จะมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดี  ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๕) 

    

    (๓) กรณีที่ขอเท็จจริงไมพอแกการวินิจฉัยคดี (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)) 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อใหมีคําพิพากษาใหม  

 

    คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง เน่ืองจากเห็นวา 
ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายโดยไมไดอุทธรณคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อันถือไดวาผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในการฟองคดีให
ครบถวน แมวากรณีน้ีศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีน้ีทั้งหมด และ 
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแทนการมีคําพิพากษา
ยกฟอง แตการท่ีศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําพิพากษาแลวสงสํานวนคืนไปยัง 
ศาลปกครองชั้นตนยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด เม่ือศาลไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณา
พิพากษาไดดวยเหตุแหงเง่ือนไขในการฟองคดี จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน
ที่พิพากษายกฟองของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๔) 

    คดีน้ีผูฟองคดีทั้งสิบไมไดขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองหรือมีคําขอ
เก่ียวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ โดยขอเท็จจริงในเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดออกคําสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ น้ัน เพ่ิงมาปรากฏตอศาลเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นคําแถลง 
ตอศาลในวันนั่งพิจารณาคดี  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ จึงเปนคําส่ังที่
ไมไดมีการฟองโตแยงเก่ียวกับความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายตอศาล ที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสิบไมใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวตาม
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และพิพากษายกฟอง จึงเปน
การวินิจฉัยนอกฟองนอกประเด็นอันเปนกรณีปรากฏเหตุที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษา ตามขอ ๑๑๒ (๑) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนขอกฎหมายอันเก่ียวดวย 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน  ดังนั้น แมวาคูกรณีจะมิไดยกขึ้นตอสูในชั้นอุทธรณก็ตาม 
ศาลก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาไดตามขอ ๙๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คดีปกครอง ฯ แตอยางไรก็ดี เม่ือคดีน้ีไมมีการฟองเก่ียวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ ๑๗๕/๒๕๔๙ กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะตองสงสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือให
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๕) 

 

  ๓.๒.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใชใน 
ศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖)  

    

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๓ คดีอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  

 

  ๓.๓.๑ ผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  

 

 คดีน้ีนางสาว พ. มิไดเปนผูเสนอขอหาตอศาลปกครองชั้นตน และมิได
เขามาเก่ียวของเปนคูกรณีดวยการถูกฟองเปนผูถูกฟองคดี หรือไดรับคําส่ังศาลปกครอง 
เรียกเขามาในคดีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี นางสาว พ. จึงมิใชผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน
ตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ดังน้ัน การที่นางสาว พ. ยื่นอุทธรณในชั้นอุทธรณน้ัน จึงไมเปนไปตามเง่ือนไขการฟองคดี 
และขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว อันเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่น 
โดยผิดระเบียบ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของนางสาว พ. ไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๕) 

 

  ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

  ๓.๓.๓ คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ตองหามมิใหอุทธรณ  

 

   ๑) คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด  
(ขอ ๑๐๐ วรรคหน่ึง) 

    (๑) คําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เปนที่สุด 
ตามขอ ๗๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๕๕) 



 

 

 
 
๔๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    (๒) คําสั่งไมรับคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๓๕๒/๒๕๕๕) 

    (๓) คําสั่งยกคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา เปนที่สุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๗๑๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๒๘/๒๕๕๕ และที่ ๑๔๙/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

     

    (๔) คําสั่งยกคําคัดคานตุลาการ เปนที่สุดตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง  
แหงระเบียบฯ วาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการ 
ในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคดีปกครอง  
และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๕๙/๒๕๕๔)  

 

   ๒) คําสั่งระหวางพิจารณา (ขอ ๑๐๐ วรรคสอง)  

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณาซึ่งตองหามอุทธรณ
ระหวางพิจารณา 

    (๑) คําสั่งไมรับคํารองขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๙/๒๕๕๔) 

    (๒) คําสั่งไมรับคํารองขอใหเพิกถอนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๕๔)    

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาไมเปนคําสั่งระหวางพิจารณา 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

    กรณีที่วินิจฉัยวาเปนคําสั่งระหวางพิจารณา แตเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม จึงอุทธรณได 

    คําสั่งยกคํารองขอเลื่อนการอานคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด 
    คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ยกคํารองของผูฟองคดีที่ขอเลื่อน 

การอานคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด แมวาจะเปนคําส่ังในระหวางพิจารณาคดี และระเบียบนี้
มิไดกําหนดใหอุทธรณระหวางพิจารณาคดีได แตโดยสภาพของคําส่ังดังกลาวอยูในชั้นระหวาง
พิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดมิสามารถอุทธรณพรอมกับคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ทําให 
คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตอไปไดอีก กรณีจึงมิไดเปนไปตามหลักเกณฑของอุทธรณตองหาม



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตามขอ ๑๐๐ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คําสั่งดังกลาว 
จึงสามารถอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๕) 

 

  ๓.๓.๔ แบบและเน้ือหาของคํารองอุทธรณ  

 

   ๑) คํารองอุทธรณตองใชถอยคําสุภาพ  

 

    ในหนา ๕ ขอ ๔ ของคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีที่คัดคานคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตน มีขอความวา การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจาก 
สารบบความทั้งที่ไดมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาและแสวงหาขอเท็จจริงแลว โดยถือเอา 
คําชี้แจงของบุคคลอ่ืนซ่ึงไมใชคูกรณี เปนการรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดและปรับบทกฎหมาย
ผิดพลาด จํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง อัตวิสัยที่คับแคบ ลาหลัง และมักงาย  
โดยไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง ซํ้าซาก เปนเหตุใหนําไปสู 
การแกไขรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับศาลปกครอง ขอความดังกลาวเปนขอความที่มีลักษณะ
เปนการเสียดสีศาลปกครองชั้นตนที่พิจารณาคดีน้ี ถือไดวาเปนคํารองอุทธรณที่ใชถอยคํา 
ไมสุภาพ จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามตามกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองไมอาจรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งน้ีไวพิจารณาได และการใชถอยคําดังกลาวอาจเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
หรือดูหม่ินศาลหรือตุลาการ ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไม รับคํารองอุทธรณคําสั่ งของผูฟองคดีไว พิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๒/๒๕๕๕) 
 

   ๒) คํารองอุทธรณตองมีขอความตามที่กฎหมายกําหนด (ขอ ๑๐๑) 

 

    (๑) ขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 

 

     กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณไมมี 
ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไม รับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา เน่ืองจากผูฟองคดีมิใชผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย ยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายและคําขอของผูฟองคดีไมอาจกําหนด 
คําบังคับใหได การที่ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณโดยระบุเพียงวา ผูฟองคดีไดยายมาปฏิบัติงาน 
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาแลวไมมีความสุข สุขภาพจิตเสีย ไมไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน 
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หัวหนางานกลั่นแกลงประเมินใหผูฟองคดีไมผานการประเมิน ทําใหไมไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยขอใหผูฟองคดีไปอยูที่หนวยงาน
แหงใหม ซ่ึงคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวมิไดระบุขอคัดคานวาคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ไมถูกตองอยางไร ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร คํารองอุทธรณ
คําส่ังของผูฟองคดีจึงไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนขอที่ไมอาจแกไขได ตามขอ ๓๗ วรรคสองประกอบกับ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีขอเท็จจริงในคํารองอุทธรณของผูฟองคดีที่ยื่นตอศาลน้ัน 
แสดงเพียงวาผูถูกฟองคดีทั้งสามซ่ึงเปนผูพิพากษาและพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่อิสระ 
เกินสมควร จนเปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ขอใหศาลปกครองสูงสุด
ดําเนินคดีน้ีใหเสร็จสิ้นโดยเรงดวน และขอใหดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสาม โดยไมปรากฏ 
คําขอของผูฟองคดีในคํารองอุทธรณคําสั่งอันที่แปลความไดวาขอใหศาลปกครองสูงสุดรับคําฟอง
ไวพิจารณาหรือโตแยงคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน อันจะถือไดวาคํารองอุทธรณของผูฟองคดี 
มีรายการครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง (๒) และ (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอาจแกไขได ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณของ 
ผูฟองคดีไวพิจารณาไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน  
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งน้ีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๕)   

     การที่ผูฟองคดีรองอุทธรณวาผูฟองคดีมีความเดือดรอน ไมมีที่อยู
เปนของตนเอง ตองอาศัยอยูกับลูกสาวและไมไดทําการคาขายมาเปนเวลา ๓ ป จึงไมมีเงิน 
มาใชจายในการดํารงชพี ขอใหศาลแตงตัง้คณะกรรมการมาตรวจสอบความเปนอยูของผูฟองคดีวา
ยากจนจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางหรือไม หากเปนจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ขอให 
ศาลปกครองสูงสุดส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนตามที่ผูฟองคดีเรียกรองน้ัน  
กรณีจึงถือไดวาคํารองอุทธรณของผูฟองคดีมิไดระบุขอคัดคานคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
โดยชัดแจง รวมทั้งมิไดมีคําขอเพื่อใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในเรื่องที่เปนประเด็นแหงคดี
อยางชัดเจน เปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมเขาเง่ือนไขตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหง
ระเบียบระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได 
ทั้งนี้ ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงไมอาจรับคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๙/๒๕๕๕) 

 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๕ 
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     ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุที่ 
ผูฟองคดีมิไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามที่ 
ผูฟองคดีกลาวอาง ประกอบกับคําขอใหศาลยกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
หลักทรัพย ก. มิใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยระบุวาการหยุดซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยโดยไมแจง 
ใหทราบลวงหนา การปลอยใหระบบซื้อขายหลักทรัพยขัดของอยูเปนประจํา รวมถึงความไมพรอม 
ของบริษัทหลักทรัพยในการเปนนายหนาตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย และการ 
ไมตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาที่บริษัทหลักทรัพยทํากับลูกคาใหเปนไปตามกฎหมาย  
เปนการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยและประโยชน
ของผูลงทุน โดยผูฟองคดีมีคําขอใหศาลปกครองสูงสุดส่ังลงโทษและสืบสวนวาบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาวกระทําผิดตามพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม และใหพิจารณาวา
ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่หรือไม กับขอใหสั่งแกไขสัญญาใหเปนไปตามกฎหมายและใหชดเชย
การบอกเลิกสัญญาของบริษัทหลักทรัพยและชดเชยการที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ซึ่งเห็นไดวา คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีดังกลาวไมปรากฏ
ขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณ
ครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ 
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๕๕) 

     คดีน้ีผูฟองคดียื่นฟองขอใหผูถูกฟองคดีเพ่ิมเติมขอความทาย
เง่ือนไขในสัญญากรมธรรมประกันภัยและใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายในการซอมรถยนต
และการที่ไมมีรถยนตใชเปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาผูฟองคดียื่นคําฟองเพ่ิมเติม 
โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีกํากับดูแลแผนโฆษณาการทําประกันภัย 
ที่เชื้อเชิญใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา โดยใหมีเง่ือนไขตรงกับกรมธรรมฉบับจริงเพ่ือไมให 
ถูกหลอกลวงเขาทําสัญญาประกันภัย ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคําฟองเพ่ิมเติมเปนการ 
ตั้งประเด็นและมีคําขอใหมแตกตางจากคําฟองไมเ ก่ียวกับคําฟองเดิมและไมอาจรวม 
การพิจารณาพิพากษาเขาดวยกันได จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองเพ่ิมเติมน้ีไวพิจารณา ผูฟองคดียื่น
คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองช้ันตน โดยไมปรากฏขอคัดคานวาผูฟองคดีไมเห็นดวยกับ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมในสวนที่ขอใหผูถูกฟองคดีกํากับดูแล 
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แผนโฆษณาแตอยางใด อางเพียงวาเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยประเภทสองที่ผูฟองคดี
ไดรับมาพรอมกับกรมธรรมประกันภัยเปนสวนหนึ่งของสัญญา ขอใหศาลรับไวพิจารณา และเม่ือ
ไดพิจารณาจากเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยที่ผูฟองคดีอางในคํารองอุทธรณแลว 
ก็เปนคนละสวนกับแผนโฆษณาตามคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดี และการที่ผูฟองคดีขอใหศาล 
ใหความเปนธรรมกับผูฟองคดีและประชาชนโดยรวม โดยรับเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย
ประเภทสอง และเอกสารตางๆ เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนไดรับฟอง
ไวแลว ก็ไมอาจแปลความไดวาเปนขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในเรื่องใด  
หรือประสงคใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังกลับหรือแกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนหรือไม
อยางไร กรณีจึงถือไดวาคํารองอุทธรณของผูฟองคดีเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน  
ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณ
ครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ 
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณน้ีไวพิจารณาได 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๕)  

     คดีน้ีผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาวพรอมกับยื่นคําขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ดําเนินคดีโดยเสียคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณบางสวนเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยที่ผูฟองคดี
มิไดยื่นคํารองขอใหพิจารณาคําขอนั้นใหมหรืออุทธรณคําส่ังดังกลาว ตามนัยขอ ๔๑/๔ แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตประการใด เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการ
ชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณตามคําส่ังศาล ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําส่ังไมรับอุทธรณ 
ตอมา ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณดังกลาว โดยกลาวอางเพียงวาผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยจึงไมมีเงินไปชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนการปฏิเสธที่จะชําระคาธรรมเนียมศาลบางสวนในชั้นอุทธรณตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณบางสวน จึงมิไดมีลักษณะเปนการคัดคานคําสั่งไมรับ
อุทธรณของศาลปกครองชั้นตนในคดีน้ี คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีจึงถือเปนคําอุทธรณ 
ที่ไมไดระบุขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเปนคํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมสมบูรณครบถวน ซ่ึงขอที่ 
ไมสมบูรณครบถวนกรณีผูฟองคดีไมชําระคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณตามคําสั่งศาล 
เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ของผูฟองคดีไวพิจารณาได ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๘/๒๕๕๕) 

 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     คํารองอุทธรณดังตอไปนี้ ถือเปนคํารองอุทธรณที่ไมมีขอคัดคาน
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 

     (๑.๑) คํารองอุทธรณขอความเมตตาหรือความเปนธรรม 
      คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดี 

ทั้งสองไวพิจารณา เน่ืองจากยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาผูฟองคดีที่ ๒ ยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลปกครองชั้นตนรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาตอไป 
เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ลดขอพิพาท ลดความเหลื่อมล้ําและลดความขัดแยง ในการใชอํานาจรัฐ
ที่มีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยคํารอง
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ มิไดระบุถึงขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดี
ที่ ๒ ไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร และประสงคจะโตแยงคัดคาน 
ดวยเหตุผลอะไร คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองดวยขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซ่ึงเปนคํารองอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน  
และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง 
ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๔) 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขคําฟอง 
ตามคําสั่งศาล เม่ือคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีระบุเพียงวาผูฟองคดีขอสงเอกสารเพ่ิมเติม
เพ่ือโตแยงคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และขอสง
สําเนาขอเสนอของฝายธุรการกําลังพลตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีมาเพ่ือโปรดพิจารณาให 
ความเปนธรรมแกผูฟองคดี โดยมิไดระบุถึงขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนวา ผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยกับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนอยางไร และประสงคจะโตแยงคัดคานเรื่องอะไร 
ดวยเหตุผลอะไร คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีจึงเปนคํารองอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน
ตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณ
ครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ 
แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๐/๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
๔๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

     (๑.๒) คํารองอุทธรณกลาวอางขอเท็จจริงที่ไดกลาวไวแลวใน 
คําฟอง 

      คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําอุทธรณคําพิพากษาโดยมีลักษณะเปน
การนําคําฟองและแกไขเพิ่มเติมคําฟอง รวมทั้งคําขอทายฟองมาเขียนบรรยายซ้ํา แมวาผูฟองคดี
จะไดระบุขอความวา คําพิพากษายกฟองของศาลปกครองชั้นตนไมชอบดวยขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมาย ไมถูกตองและไมสอดคลองในขอกฎหมาย แตผูฟองคดีก็มิไดระบุขอโตแยงคัดคาน
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวาไมชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ไมถูกตอง  
และไมสอดคลองในขอกฎหมายอยางไร  ดังน้ัน คําอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ขาด
สาระสําคัญและไมอาจแกไขใหถูกตองได จึงไมสมบูรณครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐๑ แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไมอาจรับคําอุทธรณน้ีไวไดตามขอ ๑๐๔  
วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๕/๒๕๕๔) 

      ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง
บางขอหาไวพิจารณา โดยกลาวอางขอเท็จจริงที่อางไวแลวในคําฟอง มิไดโตแยงหรือคัดคานวา
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองบางขอหาดังกลาวไมถูกตองอยางไร และประสงค 
จะโตแยงคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดวยเหตุผลใด คํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ของผูฟองคดีจึงเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวนตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แหง
ระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และขอที่ไมสมบูรณครบถวนเชนวาน้ีเปนกรณีที่ 
ไมอาจแกไขใหถูกตองได ทั้งน้ี ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน 
จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๔๕๘/๒๕๕๔) 

 

     (๑.๓) คํารองอุทธรณที่ระบุเพียงวาขอยื่นอุทธรณคําสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตน 

      คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีระบุแตเพียงวา ผูฟองคดี
ประสงคยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตน 
โดยไมปรากฏในคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีวามีขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ในเร่ืองใดและดวยเหตุผลอยางไรตามขอ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีจึงเปนคํารองอุทธรณคําส่ัง 
ที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได 
ตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบเดียวกัน จึงมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๔) 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา เน่ืองจากเปนการฟองคดีในเรื่องที่ศาลมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว การท่ี 
ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยระบุแตเพียงวามีความประสงคจะ
อุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองของศาลปกครองชั้นตนทุกขอหา ผูฟองคดีตองการใหศาลออก
หมายเรียกอธิบดีกรมที่ดินใหตรวจสอบการรังวัดที่ดินทั้งหมดเนื่องจากการรังวัดไมไดมาตรฐาน 
และเรื่องแผนที่ไมเปนไปตามคําสั่งศาลยุติธรรม โดยไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตนตามขอ ๑๐๑ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตอยางใด 
จึงเปนคํารองอุทธรณที่ไมสมบูรณครบถวน และขอที่ไมสมบูรณเชนวาน้ีเปนกรณีที่ไมอาจแกไข
ใหถูกตองไดตามขอ ๓๗ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๑๖ แหงระเบียบดังกลาว จึงมีคําส่ังไมรับ 
คํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๒/๒๕๕๔) 

 

    (๒) ขอที่ไดวากลาวกันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

     คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
การจดทะเบียนนิติกรรมการขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๔ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาโนนสูง (ผูถูกฟองคดี) ตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๓๓ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ เน่ืองจากที่ดินดังกลาวมีชื่อนาย ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ผูฟองคดีจึงมิใช 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการจดทะเบียนนิติกรรมการขายที่ดินของผูถูกฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือผูฟองคดีอุทธรณวา 
กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือรับรองวาเจาหนาที่ในสังกัดโรงเรียนบานหัวเวียงเหนือเปน 
ผูที่เขียนวันเดือนปเกิดไมตรงกับหลักฐานการเกิดของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงขอยื่นคําขอคุมครอง
สิทธิของผูฟองคดี เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมการขายที่ดิน 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๔ กลับคืนใหแกผูฟองคดี และมีคําสั่งใหผูฟองคดีมีสิทธิเรียกคาเสียสิทธิ
ในการเสียโอกาสตามสิทธิของผูฟองคดีเพ่ือยื่นขอรับสิทธิตอหนวยงานที่เก่ียวของตอไป จึงเปน
ขอเท็จจริงที่ไมไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และประเด็นดังกลาวมิได
เปนปญหาเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ จึงเปน
คําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
จึงไมอาจรับอุทธรณสวนนี้ไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๕๔) 



 

 

 
 
๔๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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     คดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ละเลยตอหนาที่ 
ที่ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ในกรณีผูฟองคดีมีหนังสือรองทุกขขอให
สอบสวนรองผูอํานวยการโรงเรียนหัวหินที่กลาวหาในที่ประชุมวาผูฟองคดีเปนผูทําบัตรสนเทห 
สรางความเสียหายแกโรงเรียน แตการพิจารณาขอความเปนธรรมของผูฟองคดีไมมีความ
คืบหนา ขอใหศาลมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรงดําเนินการตามหนาที่ 
คําฟองของผูฟองคดีดังกลาวไมมีขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการพิจารณาคํารองเรียนของผูฟองคดี
ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําสั่งใหยุติเรื่องแลว  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีอุทธรณวาคําส่ังยุติเร่ือง
ดังกลาวไมชอบ จึงเปนการอุทธรณขอเท็จจริงที่ มิไดยกขึ้นวากลาวกันมาแลวโดยชอบ 
ในศาลปกครองชั้นตน ขออุทธรณจึงตองหามตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๔/๒๕๕๔) 

     ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังคัดคานคําส่ังของศาลปกครอง
ชั้นตน โดยยกขอเท็จจริงวาเจาพนักงานทองถิ่น เมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ัง  
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีแกไขคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารในที่ดินของ 
ผูฟองคดี ทําใหเชื่อโดยสุจริตวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยินยอมใหยุติการย่ืนขอรับใบอนุญาต
กอสรางอาคารทั้งสองหลัง เน่ืองจากคดีขาดอายุความ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
น้ัน เห็นวา ขอเท็จจริงดังกลาวที่ผูฟองคดีกลาวอางมิไดเปนขอที่ยกขึ้นวากลาวกันมาแลว 
โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน อีกทั้งขอเท็จจริงดังกลาวก็เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคาร ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เน่ืองจาก
ผูฟองคดีไมไดดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคารภายในเวลาที่กําหนด  ดังน้ัน ขอเท็จจริงที่ผูฟองคดียกขึ้นกลาวอางจึงมิไดมีสวน
เก่ียวของในการพิจารณาออกคําสั่งดังกลาวแตอยางใด และไมใชกรณีเปนปญหาอันเก่ียวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ คํารองอุทธรณคําส่ัง
ของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยขอ ๑๐๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๘/๒๕๕๕) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

     กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวาคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไมมีอํานาจหนาที่
ทําการแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ในการรายงานการดําเนินการ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทางวินัยกับผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงอยางเด็ดขาด การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีมติใหตนสังกัดผูฟองคดีดําเนินการจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ยังผลใหคําสั่ง
ของผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ตามคําส่ังตํารวจภูธรภาค ๓ ที่ ๑๕๓/๒๕๔๖ 
เรื่อง ลงโทษไลขาราชการตํารวจออกจากราชการ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๖ โดยคณะอนุกรรมการ
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับอุทธรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี ไมชอบดวยกฎหมาย 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับฟงถอยคําพยานซึ่งกระทําโดยผูสืบสวนเพียงคนเดียวอันเปน 
การใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการออกคําส่ังลงโทษทางวินัยผูฟองคดีจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย น้ัน  ปรากฏวาผูฟองคดีไดยกขึ้นกลาวอางในคําฟองแลว กรณีจึงถือวาเปน
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตนอันเปน 
คําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๕) 

 

     กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอาง
ในคํารองอุทธรณ เปนขอที่ไมไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน  
แตเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๓) คํารองอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มีสาระ 
อันควรไดรับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และขอ ๑๐๘ วรรคสอง)  

 

    (๑) คํารองอุทธรณที่ไมปรากฏขอคัดคานคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เปนคํารองอุทธรณที่ไมมีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๘/๒๕๕๕) 

 

    (๒) คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อน 
การอานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด เปนคํารองอุทธรณที่ไมมีสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 

     กรณีขอเล่ือนการอานคําส่ังศาลปกครองสูงสุดโดยไมมีเหตุอันจะ
อางไดวาคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่จะนัดอานเปนคําส่ังที่ดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไมชอบ  
หากศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมอนุญาตแลวอานคําสั่งศาลปกครองสูงสุดตามที่นัดไว  
ตามกฎหมายถือวามีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันอานและคําส่ังศาลปกครองสูงสุดยอมเปน
ที่สุดแลว การยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อนการอานคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดยอมไมมีผลตอการบังคับตามคําส่ัง จึงไมมีสาระอันควรรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ไมอนุญาตใหเลื่อนการอานคําส่ังศาลปกครองสูงสุดไวพิจารณา 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสดุที่ ๒๗๔/๒๕๕๕) 
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  ๓.๓.๕ การตรวจคํารองอุทธรณคําสั่ง  

 

   ๑) คํารองอุทธรณคําสั่งไมสมบูรณครบถวน  

 

    กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาอาจแกไขได 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

    กรณีที่วินิจฉัยวาไมอาจแกไขได 
 

 (๑) คํารองอุทธรณคําสั่งไมมีขอคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ของศาลปกครองชั้นตน  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๒๕๗ /๒๕๕๕  ที่  ๔๕๙ /๒๕๕๕  
ที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๕ ที่ ๔๙๐/๒๕๕๕ ที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๕ และ 
ที่ ๕๖๘/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

    (๒) คํารองอุทธรณคําส่ังที่กลาวอางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่มิได
ยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๕) 

     

   ๒ )  คํารองอุทธรณ คําสั่ งตองหามตามกฎหมายหรือยื่นโดย 
ผิดระเบียบ 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย 

    คดีน้ีศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีเฉพาะสวน
ที่ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและแพทยผูทําการรักษาชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีไวพิจารณา โดยผูฟองคดีไดรับทราบคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูฟองคดีมีสิทธิที่จะยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองบางสวนนี้ไวพิจารณาตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
แตผูฟองคดีหาไดใชสิทธิอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดไม 
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในสวนที่เก่ียวกับคําขอใหโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา รวมกับ
แพทยผูทําการรักษาชดใชเงินคาเสียหายใหแกผูฟองคดีจึงถึงที่สุดแลวตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบขอ ๔๙/๑ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ การที่ผูฟองคดีนําคําฟองที่ถึงที่สุดแลวมายื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดอีก  
จึงตองหามตามกฎหมาย จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําอุทธรณ
บางสวนของผูฟองคดีไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๕๕) 
 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ 

    นาย ส. ไมใชผูรับมอบอํานาจโดยชอบของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดี
ที่ ๔๑ จึงไมมีสิทธิลงชื่อในคํารองอุทธรณคําส่ังแทนผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ คํารอง
อุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ ที่ลงชื่อโดยนาย ส. จึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่ง
ที่ยื่นโดยผิดระเบียบน้ี ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคํารองอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ ไวพิจารณาได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๔๑ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๕๕) 

 

    กรณีที่ศาลวินิจฉัยวาคํารองอุทธรณคําสั่งตองหามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ 

    คดีน้ีนางสาว พ. มิไดเปนผูเสนอขอหาตอศาลปกครองชั้นตนและมิได
เขามาเก่ียวของเปนคูกรณีดวยการถูกฟองเปนผูถูกฟองคดี หรือไดรับคําสั่งศาลปกครองเรียก
เขามาในคดีตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เม่ือศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งไมรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดคดี นางสาว พ. จึงมิใชผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตน
ตอศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
ดังนั้น การที่นางสาว พ. ยื่นอุทธรณในชั้นอุทธรณน้ัน จึงไมเปนไปตามเง่ือนไขการฟองคดี 
และขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว อันเปนคําอุทธรณที่ตองหามตามกฎหมายหรือยื่น 
โดยผิดระเบียบ จึงมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําส่ังของนางสาว พ. ไวพิจารณา (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๕) 
 

  ๓.๓.๖ การยอนสํานวน (ขอ ๑๑๒)  

 

   ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหมีคําสั่งใหม  

 

    (๑) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการทําคําพิพากษา 
และคําสั่ง (ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)) 

 

     (๑.๑) กรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตนคนเดียว
มีคําสั่งไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง  

      การที่ศาลปกครองชั้นตนโดยตุลาการเจาของสํานวน 
นายเดียวไดพิจารณาคําอุทธรณคําสั่งศาลที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของผูฟองคดี
แลวเห็นวา คําสั่งศาลที่ยกคํารองขอใหศาลดําเนินการไตสวนของศาลปกครองชั้นตนเปนคําสั่ง



 

 

 
 
๔๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ระหวางพิจารณาซ่ึงตองหามอุทธรณในระหวางการพิจารณา จึงมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณของ 
ผูฟองคดีดังกลาว โดยที่มิไดเสนอองคคณะส่ังไมรับอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเปนคําสั่งที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
ระเบียบดังกลาวในสวนที่วาดวยการทําคําส่ังตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยัง
ศาลปกครองช้ันตนเพ่ือใหศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๖๐๕/๒๕๕๔) 

 

     (๑.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนกาวลวงไปสั่งคํารองขอแกไข
เพ่ิมเติมคําอุทธรณ 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาแลว และผูฟองคดี
ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หลังจากนั้น  
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตน โดยขอใหศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งเรียกตนฉบับเอกสารเกี่ยวกับขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซ่ึงผูถูกฟองคดี
ไมไดสงตอศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําส่ังไมเรียกเอกสารดังกลาว 
ซ่ึงการพิจารณาคํารองของผูฟองคดีน้ัน เม่ือปรากฏวาคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะสงคํารองดังกลาวไปยังศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีคําสั่งตอไป  
การท่ีศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองแลวมีคําส่ังไมเรียกเอกสารดังกลาว จึงเปนกรณีที่ 
ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําส่ัง คําส่ังของศาลปกครองชั้นตน
ดังกลาวจึงไมชอบดวยขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบดังกลาว กรณีจึงมีเหตุอันสมควร 
ยกคําสั่ งของศาลปกครองชั้นตน แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเ พ่ือให 
ศาลปกครองชั้นตนมีคาํสั่งใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
โดยวินิจฉัยจากเน้ือหาแหงคดี 

      การท่ีศาลปกครองชั้นตนวิ นิจฉัยว า  คําวิ นิจฉัยของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (ผูถูกฟองคดี) ที่วิ นิจฉัยกลับมติของคณะกรรมการ 
สภาทนายความที่ไมอนุมัติคําขอจดทะเบียนใหเปนทนายความของผูฟองคดี เปนคุณแกผูฟองคดี 
ทําใหผูฟองคดีไดไมไดรับความเสียหาย แลวมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา เปนการพิจารณา
ผลกระทบจากคําสั่งที่ผูฟองคดีไดรับอันเปนการวินิจฉัยในเนื้อหาวา การออกคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม ซ่ึงการที่ศาลปกครองชั้นตนจะวินิจฉัย 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในเนื้อหาไดจะตองรับคําฟองไวพิจารณาเสียกอน แตเน่ืองจากกรณีตามขอเท็จจริงยังไมแนชัดวา 
ผูฟองคดีไดรูถึงคําวินิจฉัยดังกลาวเม่ือใด นอกจากนี้ ขอเท็จจริงดังกลาวศาลปกครองชั้นตน 
ก็มิไดใหผูถูกฟองคดีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานหักลาง ศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิอาจที่จะมี
คําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาได จึงมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟองไวพิจารณา
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ และใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณา 
ใหถูกตองและมีคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําขอกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 
ไวพิจารณา โดยอาศัยเหตุที่ไมรับคําฟองเพ่ิมเติม 

      การท่ีศาลปกครองช้ันตนจะวินิจฉัยวา เม่ือมีคําส่ังไมรับ 
คําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดีและไมรับผูถูกฟองคดีที่ ๘ และผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไวพิจารณาแลว  
จึงไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ของผูฟองคดีไวพิจารณานั้น จะตองเปนคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาที่เก่ียวเนื่องกับคําฟองเพ่ิมเติมดังกลาว แตเม่ือพิจารณาคําขอกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีแลว 
เห็นวา ผูฟองคดีขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษา โดยมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และหรือผูถูกฟองคดีที่ ๗ ดําเนินการใดๆ 
เพ่ือใหมีผลเปนการระงับการมอบหมายใหกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนที่ไดเปน
กรรมการโดยไมชอบดวยกฎหมายปฏิบัติงานใดๆ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และส่ังระงับการจายเงินคาเบี้ยประชุม เงินโบนัสกรรมการ คาตอบแทนตางๆ 
และประโยชนอ่ืนใดแกกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งหาคนดังกลาวไวเปนการชั่วคราว 
กอนศาลมีคําพิพากษา ซ่ึงมิไดเก่ียวเนื่องกับคําฟองเพ่ิมเติมที่ศาลปกครองชั้นตนสั่งไมรับไว
พิจารณา แตเก่ียวเนื่องกับคําฟองของผูฟองคดีที่ศาลปกครองชั้นตนรับไวพิจารณาแลว  ดังนั้น  
ศาลปกครองชั้นตนจึงตองวินิจฉัยคําขอเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวของผูฟองคดีดังกลาวแยกตางหาก 
แลวมีคําสั่งไมรับหรือยกคําขอดังกลาวตามรูปคดี จะอาศัยเหตุที่ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมของผูฟองคดี
มาเปนเหตุไมรับคําขอของผูฟองคดีดังกลาวหาไดไม กรณีจึงถือไดวาการพิจารณาทําคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษาของผูฟองคดีไวพิจารณา มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ 
จึงเห็นสมควรอาศัยอํานาจตามขอ ๑๑๒ (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  



 

 

 
 
๔๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนในสวนนี้ แลวสงคืนสํานวนคดีไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพ่ือใหพิจารณามีคําสั่งใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๕) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณา
คดีใหมใหแกคูกรณีฝายที่มิไดยื่นคําขอโดยผิดหลง 

      คดีน้ีศาลปกครองกลางไดแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมใหแกผูฟองคดีซ่ึงมิใชผูยื่นคําขอทราบโดยผิดหลง และ
ไมปรากฏวาศาลปกครองกลางไดจัดสงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
คดีปกครองใหมไวพิจารณาใหผูถูกฟองคดีทราบในภายหลัง กรณีจึงเห็นไดวาศาลปกครองกลาง
ยังมิไดดําเนินการแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมให 
ผูถูกฟองคดีทราบ จึงถือวาผูถูกฟองคดียังไมไดรับแจงคําส่ังไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหม ระยะเวลาอุทธรณคําส่ังดังกลาวจึงยังไมเร่ิมนับตามขอ ๔๙/๑ 
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ีศาลปกครองชั้นตนสงคํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองใหมของผูถูกฟองคดี
มายังศาลปกครองสูงสุด จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบตามขอ ๔๙/๑ วรรคสอง 
แหงระเบียบเดียวกัน จึงใหยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สงคํารองอุทธรณคําสั่งขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหมมาใหศาลปกครองสูงสุด และใหศาลปกครองชั้นตน
ดําเนินการแจงคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม 
ใหผูถูกฟองคดีทราบ ทั้งน้ีไมตัดสิทธิผูถูกฟองคดีที่จะอุทธรณคําส่ังดังกลาวภายใน ๓๐ วัน  
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวตามขอ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๖) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังเกินคําขอของคูกรณี 

      คดี น้ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูฟ องคดีและ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันใชเงินจํานวน ๔๙,๕๙๒,๔๑๙ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดในวงเงินไมเกิน ๔๗,๐๓๕,๑๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวนัฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลวินิจฉัยวา 
หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําเงินจํานวน ๔๗,๐๓๕,๑๒๐ บาท ไปวางตอศาลเปนการชําระหนี้ 
ตามคําพิพากษาครบถวนแลวหรือไม ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคํารองดังกลาวแลวมีคําส่ัง  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ วา เปนประเด็นเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา  
ใหสํานักงานบังคับคดีตรวจสอบจํานวนเงินและแจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป หลังจากน้ันปรากฏ



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนดังกลาว ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ตอศาลปกครองชั้นตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
เพ่ือขอทราบจํานวนความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความประสงค 
ขอคัดถายคําสั่งศาลดังกลาวจํานวน ๑ ชุด เพ่ือดําเนินงานตอไป เห็นวา ศาลปกครองชั้นตน
ชอบที่จะสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหคัดสําเนาคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งตามคํารอง  
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เทานั้น การที่ศาลปกครองชั้นตน
สั่งในคํารอง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไวแลว และคดีอยูระหวางการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด จึงตองรอผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตอไป แจงใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ทราบ อนุญาตใหคัดสําเนาคําสั่งนี้ได กรณีจึงเปนการที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในสวนที่วาดวยการทํา
คําพิพากษาและคําสั่ง ที่ศาลตองพิพากษาหรือมีคําสั่งไมเกินคําขออันเปนหลักกฎหมายทั่วไป 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวจึงไมชอบดวยขอ ๑๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบดังกลาว กรณีมีเหตุอันสมควรยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ แลวสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหศาลปกครองช้ันตน 
มีคําสั่งใหมตอไป จึงมีคําสั่งยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  
และใหสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือมีคําส่ังใหมตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๘๑-๒๘๒/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๗) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนนําขอเท็จจริงนอกสํานวนคดี 
มาวินิจฉัยชี้ขาดคดี  

      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นวาในระหวางการพิจารณาคดีน้ี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ใหนาย ผ. พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองสอแลว ศาลจึงไมจําตองออกคําบังคับตามคําฟองของผูฟองคดีอีก ศาลปกครองสูงสุด
ไดตรวจสรรพเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๑/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๙๗/๒๕๕๔ 
ของศาลปกครองชั้นตน แลว ไมปรากฏวามีขอเท็จจริงในสวนที่ศาลปกครองชั้นตนอางวามีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๖/๒๕๕๔ ปรากฏอยูในสํานวนคดีดังกลาวแตอยางใด ศาลปกครองสูงสุด
จึงสันนิษฐานวาศาลปกครองชั้นตนอาจจะนําขอเท็จจริงดังกลาวมาจากพยานหลักฐานอ่ืน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีในคดีน้ี แตการที่ขอเท็จจริงดังกลาวไมปรากฏอยูใน



 

 

 
 
๔๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สํานวนคดี จึงเปนการนําเอาขอเท็จจริงนอกสํานวนคดีมาวินิจฉัยชี้ขาดคดี ซ่ึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวย ขอ ๖๐ วรรคสอง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเนื่องจาก
ปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมผูฟองคดี
จะมิไดยกขึ้นอางในคําอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยแลวมีคําพิพากษา 
หรือมีคําส่ังได ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฉบับเดียวกัน  ดังนั้น คําส่ัง 
ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนการออกคําส่ังโดยที่มิได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําพิพากษาและคําสั่ง 
และในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง และถือวามีเหตุอันสมควร ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง 
(๑) และ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครอง
ชั้นตน และสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหม (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๘) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในคดีที่ไมอาจรับคําอุทธรณของผูขอไวพิจารณาได 

      คดีน้ีผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษาพรอมกับยื่นคําขอ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ และศาลปกครองชั้นตนพิจารณาคําขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลแลวเห็นวา คําอุทธรณของผูฟองคดีที่คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
ไมมีขอคัดคานวาคําพิพากษาไมถูกตองประเด็นใด จึงมีคําส่ังยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณของผูฟองคดี เพราะคําอุทธรณของผูฟองคดีไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ  
จึงมีคําสั่งยกคําขอไดโดยไมตองไตสวนคําขอและมีคําสั่งใหผูฟองคดีนําเงินคาธรรมเนียมศาล 
มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังศาล ตามขอ ๔๑/๒ วรรคสาม แหงระเบียบฯ 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ น้ัน  เห็นวา ศาลปกครองชั้นตน 
ใหเหตุผลประกอบคําสั่งวา คําอุทธรณของผูฟองคดีไมมีขอคัดคานวาคําพิพากษาไมถูกตอง
ประเด็นใด จึงมีผลเทากับศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคําอุทธรณของผูฟองคดีไมสมบูรณครบถวน
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได อันเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยขอ ๑๐๑ (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจะตองมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง 
แหงระเบียบเดียวกัน โดยศาลปกครองชั้นตนไมจําตองสั่งใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลกอน
แตประการใด การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาคําอุทธรณที่ไมมีขอคัดคานโตแยงคําพิพากษา 
เปนคําอุทธรณไมมีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ เพ่ือเปนเหตุยกคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
และส่ังใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลภายใน ๓๐ วัน แลวจึงจะพิจารณาสั่งคําอุทธรณ 
ที่ศาลปกครองชั้นตนไมอาจส่ังรับไวได คําสั่งศาลปกครองชั้นตนที่ใหยกคําขอยกเวน
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คาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณของผูฟองคดีและใหผูฟองคดีนําเงินคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งศาล จึงไมสอดคลองกับระเบียบดังกลาว ศาลปกครองสูงสุด 
เห็นสมควรยกคําสั่งศาลปกครองชั้นตนดังกลาวแลวใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาส่ังใหม 
ใหถูกตองตามรูปคดี ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งใหมใหถูกตองตอไป 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๕๕) 

 

     (๑.๙) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีที่ผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือ
คําสั่งทางปกครอง 

      ในคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น  
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาแลวจะเห็นไดวา ผูฟองคดี 
มีสิทธิขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาลมีคําส่ังทุเลา 
การบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่ขอใหเพิกถอนเทาน้ัน สวนในคดีประเภทอื่นนั้น  
ผูฟองคดีมีสิทธิขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาได เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนฟองวา การคัดเลือกขาราชการ
เพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนประกาศ
ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผูถูกฟองคดี) เรื่อง รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือก คดีน้ี
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบแปดคนจึงมีสิทธิขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเฉพาะการขอใหศาล 
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่มีคําขอใหเพิกถอนเทาน้ัน ซ่ึงหากศาลมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีตามคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลว ก็จะมีผล
ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถดําเนินการใดๆ ที่ตอเน่ืองไปจากผลของคําส่ังดังกลาวไดอีกตอไป 
แตผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมอาจมีคําขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาอยางอ่ืนได นอกจากนี้ ถึงแมศาลปกครองชั้นตนจะมี
อํานาจสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีไดเม่ือมีเหตุสมควร
โดยผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนไมมีคําขอตามขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ แตศาลปกครองชั้นตนยอมมีอํานาจเพียงสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
ที่ผูฟองคดีมีคําขอใหเพิกถอนเทาน้ัน ศาลปกครองชั้นตนไมอาจมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
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วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาได คดีน้ีเม่ือพิจารณาคําขอของ 
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลวเห็นวา ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนระบุวาขอคุมครองช่ัวคราว  
โดยขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สําหรับขาราชการผูผานการคัดเลือก ซ่ึงคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงดังกลาวไมไดมีอยู
ในขณะที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยื่นฟองคดีน้ี อันเปนคําขอใหระงับการกระทําที่ผูถูกฟองคดี 
จะดําเนินการตอไปหลังจากมีคําส่ังพิพาทแลว คําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงเปน 
คําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชัว่คราวกอนการพิพากษา 
มิใชคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดี 
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนจึงไมมีสิทธิขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําส่ังดังกลาวได 
เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนมีคําขอดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนตองสั่งไมรับคําขอของผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบแปดคนไวพิจารณาซึ่งเม่ือศาลมีคําส่ังไมรับคําขอของผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนแลว  
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบแปดคนยอมมีสิทธิยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองใหถูกตอง
ตามกฎหมายได หรือหากศาลปกครองชั้นตนเห็นวา มีเหตุสมควรที่ศาลปกครองชั้นตนจะมีคําสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีโดยผูฟองคดีไมมีคําขอตาม 
ขอ ๗๑ วรรคสอง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองช้ันตนก็ชอบที่จะ
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนเทาน้ัน คดีน้ีถึงแมคําส่ัง
ของศาลปกครองชั้นตนจะระบุวาเปนคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง แตในคําส่ัง
ดังกลาวไดสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการออกคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษและตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ  
ตามประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน เน้ือหาของคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนคําส่ังกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา อันเปนคําสั่งที่ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบ 
ในสวนที่เก่ียวกับการทําคําพิพากษาหรือคําส่ัง และศาลปกครองสูงสุดเห็นวามีเหตุอันสมควร 
ที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิจารณา
ดําเนินการใหมตอไป ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
จึงมีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน และใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบตอไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๕๕) 
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    (๒) กรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง  
(ขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)) 

 

     (๒.๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดแจงกําหนดวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริงและกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกใหคูกรณีบางรายทราบ 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนไดกําหนดใหวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันสิ้นสุด 
การแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวใหคูกรณีทราบ แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการกําหนดวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงที่ไมชอบดวยขอ ๖๒ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเสนอตอองคคณะแลว  
และองคคณะไดกําหนดใหวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรก  
พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาดังกลาวใหคูกรณีทราบ และจัดสงสรุปขอเท็จจริง
ของตุลาการเจาของสํานวนไปดวย แตไมปรากฏวาไดมีการสงหมายแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ทราบ กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกที่ไมชอบ
ดวยมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และปญหาการดําเนิน
กระบวนพิจารณาที่ไมชอบทั้งสองขั้นตอนดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งได 
ทั้งน้ี ตามขอ ๙๒ ประกอบกับขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาตอมาจนกระทั่งมีคําพิพากษา กรณีจึงเปนการ 
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบนี้ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๒) แหงระเบียบ
เดียวกัน จึงเห็นสมควรยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตน 
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหมตั้งแตขั้นตอนการแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 
และมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๔) 

 

     (๒.๒) กรณีที่ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาพยานเอกสารที่ไมปรากฏ
ในสํานวนโดยไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐาน
เพ่ือยืนยันหรือหักลางเอกสารดังกลาว 

      คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
เน่ืองจากผูฟองคดีเคยฟองผูถูกฟองคดี กรณีที่ผูฟองคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ ขอขอมูลขาวสารจากผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีหมายเลขดํา 



 

 

 
 
๕๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที่ ๒๑๒๗/๒๕๕๔ ซ่ึงคดีอยูในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน จึงเปนฟองซอนกับคดีดังกลาว 
แตไมปรากฏวามีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และสําเนาคําฟองตลอดจนคําส่ัง
ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๒๗/๒๕๕๔ ของศาลปกครองกลางในสํานวนคดีน้ี จึงเปนการพิจารณา
พยานเอกสารที่ไมปรากฏในสํานวนโดยไมไดใหคูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดูทราบ 
และแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักลางเอกสารดังกลาว ตามขอ ๖๕ แหงระเบียบฯ  
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้ในสวนที่วาดวยการแสวงหาขอเท็จจริง เม่ือผูฟองคดีอุทธรณวา การที่ศาลปกครองชั้นตน
มีคําสั่งไมรับฟอง กรณีผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีแจงผลการพิจารณากรณีหนังสือฉบับ 
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไมชอบดวยกฎหมาย และไดสงสํานวนมาใหศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาโดยไมปรากฏหลักฐานตามที่ศาลปกครองช้ันตนกลาวอางในคําส่ังไมรับคําฟองไว
พิจารณา กรณีมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังยกคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่มีคําสั่งไมรับคําฟองเฉพาะคําขอใหผูถูกฟองคดีแจงผลการพิจารณากรณีหนังสือฉบับลงวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไวพิจารณาและใหสงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหม ตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๒/๒๕๕๕) 

 

     (๓ )  กรณีที่ขอเท็จจริงไมพอแกการวิ นิจฉัยคดี (ขอ ๑๑๒  
วรรคหนึ่ง (๓)) 

      กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองเน่ืองจากผูฟองคดี
ไมใชผูมีสิทธิฟองคดี แตศาลปกครองสูงสุดเห็นวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิฟองคดี  

      คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําสั่งใหนาย ส. 
(เจาหนาที่ผูกระทําละเมิด) ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีจํานวน ๖๓,๗๕๙.๕๘ บาท  
อันเปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แตนาย ส. ไมชําระ ตอมานาย ส. ถึงแกความตาย ผูฟองคดียอมไมอาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของนาย ส. (ผูตาย) ผูกระทําละเมิดไดตอไป  
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งหาในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. (ผูตาย) 
ชําระหน้ีแทน แตผูถูกฟองคดีทั้งหาไมชําระ ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงจําตองใช
สทิธิทางศาลเพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ส. เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งหาในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. (ผูตาย) ใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยมรดกใหแกผูฟองคดีอันเปนคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
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จัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลปกครองจึงรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาพิพากษาได 
การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาการแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจาก 
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของนาย ส. (ผูตาย) ไมจําตองมีคําบังคับของศาลตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟองคดี 
จึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง แลวมีคําพิพากษายกฟอง โดยยังมิไดวินิจฉัย 
ในเนื้อหาแหงคดี และขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตนฟงมายังไมพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นสมควรยกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหศาลปกครองชั้นตน
พิจารณาคดีใหมทั้งหมดตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
พิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แลวใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งใหมตอไปตามรูปคดี คืนคาธรรมเนียมศาลช้ันอุทธรณทั้งหมดใหแกผูอุทธรณ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๘/๒๕๕๔) 

 

   ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไมสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
เพื่อใหมีคําสั่งใหม  

 

    (๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟองดวยเหตุที่ 
ผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการฟองคดี แทนที่จะมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

     คดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง เน่ืองจากเห็นวา 
ผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายโดยไมไดอุทธรณคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อันถือไดวาผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขในการฟองคดีใหครบถวน 
แมวากรณีน้ีศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีน้ีทั้งหมด และมีคําส่ัง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแทนการมีคําพิพากษายกฟอง 
แตการท่ีศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งยกคําพิพากษาแลวสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตน
ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด เม่ือศาลไมอาจรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาพิพากษาไดดวย 
เหตุแหงเง่ือนไขในการฟองคดี จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนที่ยกฟอง 
ของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๔) 
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    (๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดตรวจคํารองอุทธรณคําส่ังของ 
ศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําขอวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 

     คดีน้ีผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
ที่ไมรับคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา ซ่ึงเปนคํารองอุทธรณคําสั่งที่ตองหามมิใหอุทธรณตอศาลปกครอง
สูงสุดตามขอ ๗๖ วรรคสอง ประกอบกับขอ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งดังกลาวกอนสง
มายังศาลปกครองสูงสุดตามขอ ๑๐๔ วรรคสอง แหงระเบียบเดียวกัน แตศาลปกครองชั้นตน
มิไดตรวจและมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดี จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา
ที่มิไดปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  อยางไรก็ตาม คํารองอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวเปนคํารองอุทธรณที่ตองหามชัดแจงตามกฎหมาย  ดังนั้น เพ่ือความรวดเร็วในการ
พิจารณาคดี ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวาไมมีเหตุอันควรที่จะยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
และสงสํานวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือมีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
ระเบียบดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๕๔) 

 

    (๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดไตสวนคูกรณีกอนออกคําสั่งทุเลา 
การบังคับ แตคูกรณีไดมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานแลว และมิไดอุทธรณโตแยงเก่ียวกับ
การดําเนินการที่ไมถูกตองนั้น  

     คดีน้ีผูฟองคดียื่นคําฟองตอศาลพรอมกับมีคําขอใหศาลปกครอง
ชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาจํานวน ๒ ขอ คือ  
(๑) ใหชะลอการบังคับใชมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๓ (กรณีพิเศษ) 
เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ (๒) ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่เขาประชุมในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ หยุดปฏิบัติหนาที่และใหชะลอการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน ซ่ึงตอมาศาลปกครองชั้นตนไดมีคําส่ังรับคําฟองคดีน้ีไวพิจารณาและได
แสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณามีคําส่ังเก่ียวกับคําขอดังกลาวของผูฟองคดีโดยสง
สําเนาคําขอของผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีทําคําชี้แจงเปนหนังสือยื่นตอศาล ซ่ึงภายหลังจากที่
ศาลปกครองชั้นตนไดรับคําชี้แจงเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งไดพิจารณา 
คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี และไดมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอดังกลาวของผูฟองคดีแลว  
ในชั้นนี้ไมปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดมีการดําเนินการไตสวนคูกรณีเพ่ือมีคําส่ังเก่ียวกับ 
คําขอดังกลาวตามขั้นตอนและวิธีการที่ไดกําหนดไวในขอ ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบฯ วาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตอยางใด กรณีจึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่มิไดปฏิบัติให



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด  อยางไรก็ดี เม่ือปรากฏวาในชั้นอุทธรณคําส่ังทุเลาการบังคับ 
ตามคําส่ังทางปกครองของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดอุทธรณโตแยงกรณี 
เก่ียวกับการมิไดดําเนินการไตสวนคูกรณีกอนมีคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน ประกอบกับ 
กอนศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ผูถูกฟองคดีไดมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐานโดยทําคําชี้แจงเปนหนังสือยื่นตอศาลแลว จึงเห็นไดวา การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมิไดดําเนินกระบวนพิจารณาในสวนนี้ใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยไตสวนคูกรณีกอนมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอของผูฟองคดี กรณีก็ไมปรากฏเหตุบกพรอง
ในสวนของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณามีคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
อันเปนเหตุใหเสียความเปนธรรมแกคูกรณี คําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองของ 
ศาลปกครองชั้นตนในกรณีน้ีจึงไมเสียไปเพราะเหตุแหงการไมดําเนินการดังกลาว กรณีจึงมิใช
เหตุถึงขนาดที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณามีคําสั่งยกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนแลวสั่งให
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณามีคําส่ังใหมตามขอ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงระเบียบฯ วาดวย 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๕๔) 

 

    (๔) กรณีที่ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนคนเดียวมีคําสั่งไมรับคําขอ
เขาแทนที่คูกรณีที่ถึงแกความตาย 

     ในกรณีที่ศาลจะมีคําส่ังเก่ียวกับคําขอเขามาแทนที่คูกรณีผูถึงแก
ความตายตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน บทบัญญัติ
มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯวาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ มิไดบัญญัติใหอํานาจตุลาการศาลปกครองนายเดียวมีอํานาจสั่งไมรับคําขอเขามา
แทนที่คูกรณีผูถึงแกความตาย เพราะกรณีดังกลาวอาจสงผลใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีพน 
ออกจากสารบบความไดตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การมีคําสั่ง
ดังกลาวตองกระทําโดยองคคณะ การที่คดีน้ีตุลาการเจาของสํานวนในศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูรองเขามาแทนที่ผูฟองคดีผูถึงแกความตายโดยมิไดมีคําส่ังโดยองคคณะ 
จึงเปนคําสั่งที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือระเบียบในสวนที่วาดวยการทําคําสั่ง
ตามขอ ๑๑๒ วรรคหน่ึง (๑) แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แตเพ่ือมิใหเกิด 
ความลาชาในการพิจารณาคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรวินิจฉัยปญหาดังกลาวโดยไมตอง
สงสํานวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นตนเพ่ือใหมีคําสั่งใหม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๑๖๕/๒๕๕๕) 

 

  ๓.๓.๗ การนําวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตนมาใชใน 
ศาลปกครองสูงสุด (ขอ ๑๑๖) 

 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเร่ือง 



 



  

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑ 
  

การน าหลกักฎหมายทัว่ไปตามรฐัธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง 
 
 

๑. หลกัความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม) 
 

 ๑.๑ การก าหนดเง่ือนไขการได้รบัพระราชทานอภยัโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดี
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้แตกต่างไปจากความผิดฐานอ่ืน 

 

  คดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นคดีความผิดร้ายแรง มีผลกระทบต่อคน
จ านวนมาก รวมทัง้อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ อีกหลายประการ  
ดังนั้น การท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดเง่ือนไข 
อันเป็นการจ ากัดสิทธิการได้รบัพระราชทานอภยัโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีความผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดแตกต่างจากผู้ต้องโทษในคดีความผิดอ่ืนๆ จึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมและเป็นการจ าเป็นเพ่ือรกัษาความสงบเรียบร้อยของสงัคม บทบญัญติั
ดงักล่าวจึงมิใช่บทบญัญติัท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องโทษในคดียาเสพติด 
มิใช่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม หรือขดัต่อหลกัความเสมอภาคของบุคคล  
หรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องโทษในคดียาเสพติดโดยไม่ค านึงถึงศักด์ิศรี 
ความเป็นมนุษย ์ นอกจากนัน้ เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบัผู้ต้องโทษท่ีคดีถึงท่ีสุด
และได้รบัโทษมาแล้วในระยะเวลาหน่ึง การท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้น าระยะเวลาส้ินสุดของคดีมาเป็นเง่ือนไขในกรณีผู้ต้องโทษ 
ในคดีเก่ียวกบัยาเสพติดจะได้รบัพระราชทานอภยัโทษ จึงไม่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกนัในกฎหมายของผู้ต้องโทษในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
ซ่ึงต้องโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดภายหลงัวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงัคับ  ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐  
จึงเป็นพระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ ฟ้องคดีฟ้องว่ า ผู้ ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดฐานร่วมกันม ี
เมทแอมเฟตามนีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย มีเฮโรอีนและมีอีเฟลดรีนไว้ในครอบครอง 
เกนิปรมิาณทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด และในความผดิฐานร่วมกนัมอีาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ซึง่ศาลฎกีามคี าพพิากษาใหจ้ าคุก ๕๐ ปี  ต่อมา เนื่องในโอกาส



 

 
 
 

       

                           

๕๑๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง         
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พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดไีด้รบั
พระราชทานอภยัโทษในฐานความผิดร่วมกันมอีาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และไดร้บัการลดโทษในฐานความผดิมเีฮโรอนีและอเีฟลดรนีไวใ้นครอบครอง
ตามพระราชบญัญตัิยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ทัง้นี้ ตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน 
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนความผิดฐานมเีมทแอมเฟตามนีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  
ผูฟ้้องคดไีม่ได้รบัพระราชทานอภยัโทษเน่ืองจากผู้ฟ้องคดเีป็นผูต้้องโทษตามค าพพิากษาถงึที่สุด
ให้จ าคุกเกิน ๘ ปี ในความผิดฐานผลิต น าเข้าหรือส่งออก หรือผลิต น าเข้าหรือส่งออก 
เพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่ายหรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย ภายหลงัวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีา
พระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ มผีลใชบ้งัคบั ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการก าหนดเงื่อนไขทีจ่ะไดร้บั
พระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดงักล่าวไม่เป็นธรรม ไม่ค านึงถึงศักดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย์ ท าให้เกิดการลดโทษที่แตกต่างกันต่อผู้ต้องโทษในคดีความผิดเดียวกัน  
หากผู้ต้องโทษนัน้มกี าหนดวนัที่คดถีงึที่สุดต่างกนั บทบญัญตัขิองพระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักล่าว
จงึขดัต่อหลกันิติธรรมและขดัต่อหลกัความเสมอภาค ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ 
ผูฟ้้องคดไีดร้บัสทิธลิดหย่อนโทษเช่นเดยีวกบัผู้ต้องโทษในคดคีวามผดิอื่นๆ และไดร้บัการคนืสทิธิ
ทีจ่ะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การที่บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๑)๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดเงื่อนไขในการได้รบัพระราชทานอภยัโทษให้กบัผูต้้องโทษในคดคีวามผดิ
เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ค้าและศาลได้ก าหนดโทษอย่างสูงแก่ผู้ต้องโทษเนื่องจากเป็น  
ผู้ค้ารายใหญ่นัน้ เป็นการก าหนดเงื่อนไขการจะได้รบัพระราชทานอภยัโทษจากความจ า เป็น 
ทีร่ฐัต้องมมีาตรการเพื่อใหผู้ใ้ดกต็ามทีจ่ะกระท าความผดิฐานนี้ไดค้ านึงถงึว่าการกระท าเช่นนัน้  
รฐัถือเป็นอันตรายที่ร้ายแรงต่อสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รบัผลร้ายทัง้จากการถูกลงโทษ 
ที่หนักกว่าในคดีความผิดอื่น รวมถึงการจะได้รบัการลดหย่อนผ่อนโทษที่น้อยกว่า   ทัง้นี้  
เพื่อวตัถุประสงค์ในการยบัยัง้ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และคดคีวามผดิเกี่ยวกับ 
 

                                                 
 ๑ พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐  
   มาตรา ๑๒ นกัโทษเดด็ขาดดงัต่อไปนี้ไมอ่ยู่ในขา่ยไดร้บัพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีานี้  
   (๑) ผู้ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเกินแปดปี จ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตภายหลังวันที่  
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงัคบัในความผิดฐานผลิต น าเข้าหรือส่งออก หรือผลิต น าเข้า 
หรอืส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่ายหรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิให้โทษ กฎหมาย  
ว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอืกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ยาเสพตดิเป็นคดคีวามผดิรา้ยแรง มผีูไ้ดร้บัผลกระทบและตกเป็นเหยื่อเป็นจ านวนมาก รวมถงึ
พิษภัยของยาเสพติดนัน้มีผลเป็นการบ่อนท าลายทรพัยากรมนุษย์ ทัง้การเสพยาเสพติด  
ไดก่้อใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรมและเกดิเป็นปญัหาสงัคมอื่นๆ ตามมาอกีหลายประการ  ดงันัน้ 
บทบญัญตัมิาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่ าหนด
เงือ่นไขอนัเป็นการจ ากดัสทิธกิารไดร้บัพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบั
ยาเสพติดแตกต่างจากผู้ต้องโทษในคดีความผิดอื่นๆ จงึมีเหตุผลความจ าเป็นที่หนักแน่น 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของสงัคม จงึมใิช่เป็น
บทบญัญตัิที่จ ากัดสิทธิและเสรภีาพของผู้ต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดให้โทษ  
และมใิช่เป็นการเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล หรอืขดัต่อหลกัความเสมอภาคของบุคคล 
หรอืเป็นการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิโดยไม่ค านึงถงึ
ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคของบุคคล  อีกทัง้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ร ับ 
พระราชทานอภยัโทษตามมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัดงักล่าว แต่ผู้ฟ้องคด ี
ก็ยงัได้รบัพระราชทานอภยัโทษตามบทบญัญตัิอื่นของพระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ แม้จะได้รบั
พระราชทานอภยัโทษในสดัส่วนที่น้อยกว่าผู้ต้องโทษในคดคีวามผดิอื่นๆ ก็ตาม แต่ก็แสดง 
ให้เห็นว่าเงื่อนไขการได้ร ับพระราชทานอภัยโทษของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ย ังคงใช ้
หลักแห่งความเมตตา ความกรุณา เพื่อให้ผู้กระท าผิดในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดได้ส านึก  
และมโีอกาสแกไ้ขตนเอง  ดงันัน้ บทบญัญตัมิาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักล่าว
จงึชอบดว้ยกฎหมาย 

 ส าหรบักรณีทีบ่ทบญัญตัใินมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน 
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดใหน้ าระยะเวลาสิน้สุดของคดมีาเป็นเงื่อนไขในกรณีทีผู่ต้้องโทษ
ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้ร ับพระราชทานอภัยโทษนั ้น เมื่อมาตรา ๒๕๙๒  
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ก าหนดว่าการขอพระราชทานอภยัโทษจะกระท าได้
ต่อเมื่อคดคีวามผดิของผู้ขอนัน้ต้องถงึที่สุด  ดงันัน้ เมื่อจะมกีารพระราชทานอภยัโทษเงื่อนไข
ดงักล่าวจงึน ามาบญัญตัปิระกอบกนักบัเงื่อนไขที่ว่าผู้ต้องโทษทีจ่ะได้รบัพระราชทานอภยัโทษ
จะต้องได้รบัโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดนัน้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นหลกัการที่มมีา  
ตัง้แต่เดมิแล้ว  ทัง้นี้ การก าหนดให้มเีงื่อนไขดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพระราชทานอภยัโทษ 
ในแง่ที่ว่ารฐันัน้มไิด้ละเลยต่อการลงโทษผู้กระท าความผดิตามโทสานุโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
นอกจากนัน้ ยงัเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมคีวามแน่นอนว่าคดีของผู้ที่จะได้รบัพระราชทาน  

                                                 
 ๒ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
   มาตรา ๒๕๙ ผู้ต้องค าพพิากษาใหร้บัโทษอย่างใดๆ หรอืผู้ทีม่ปีระโยชน์เกี่ยวขอ้ง เมื่อคดถีึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ 
ถวายเรือ่งราวต่อพระมหากษตัรยิข์อรบัพระราชทานอภยัโทษ จะยืน่ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมกไ็ด้ 
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อภยัโทษนัน้ได้ถึงที่สุดแล้ว และผู้กระท าผดิได้รบัการก าหนดโทษในความผดิเรื่องใดและเป็น
จ านวนทีแ่น่นอน ซึง่จ าเป็นต่อการคดิค านวณสดัส่วนการลงโทษตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎกีา
พระราชทานอภยัโทษในแต่ละฉบบั  ในทางกลบักัน หากจะมิให้น าเงื่อนไขที่ให้ผู้ต้องโทษ 
ที่จะได้ร ับพระราชทานอภัยโทษจะต้องได้ ร ับโทษมาบ้างแล้วมาใช้บังคับ จะท าให้เกิด 
ความเลื่อมล ้าและแตกต่างกันในการลงโทษระหว่างผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุดก่อนและได้รบั  
การลงโทษมาบ้างแลว้กบัผู้ที่เพิง่จะไดร้บัการก าหนดโทษและคดไีด้ถงึที่สุดใกล้เคยีงกบัเวลาที่
พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษมผีลใชบ้งัคบั ซึง่จะไม่เป็นธรรมต่อผูต้้องโทษทีส่ านึกผดิ
และยอมรบัโทษอนัเกดิจากการกระท าของตนไปแล้ว ทัง้ยงัผดิต่อวตัถุประสงคใ์นการอภยัโทษ  
ที่ต้องการลดหย่อนผ่อนโทษให้กบัผู้ต้องโทษที่ส านึกผดิในการกระท าผดิและพรอ้มจะกลบัตน
เป็นพลเมอืงด ีโดยประพฤตตินจนได้รบัการเลื่อนล าดบัชัน้นักโทษดขีึน้ตามหลกัการของกฎหมาย
ว่าด้วยราชทัณฑ์หลังจากที่ได้ร ับการลงโทษมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง   ดังนัน้ บทบัญญัต ิ
มาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้น า
ระยะเวลาการสิน้สุดของคดมีาเป็นเงื่อนไขในการที่ผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ
จะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษ จงึสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผลขา้งต้น และไม่ไดเ้ป็นบทบญัญตัิ
ที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ค านึงถึงศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ 
หรือขดัต่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในกฎหมายแก่ผู้ต้องโทษในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงัคบัแต่อย่างใด  ดงันัน้ บทบญัญตัิมาตรา ๑๒ (๑)  
แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.๕/๒๕๕๕  
ท่ี ฟ.๖/๒๕๕๕ และท่ี ฟ.๗/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
  

 ๑.๒ การออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมเก่ียวกบัขนาดของภาชนะท่ีใช้
บรรจสุรุา 

 

การท่ีกรมสรรพสามิตออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมเก่ียวกบัขนาด
ของภาชนะท่ีใช้บรรจุสุรา โดยใช้บงัคับกบัผู้รบัอนุญาตประกอบกิจการสุรากลัน่ชุมชน 
ทุกราย แต่ไม่ใช้บงัคบักบัผู้ผลิตสุรารายใหญ่ ทัง้ๆ ท่ีผู้ผลิตสุรารายใหญ่กผ็ลิตและจ าหน่าย
สุราท่ีบรรจุในภาชนะซ่ึงมีขนาดตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบบัดงักล่าวเช่นเดียวกนั  
ถือเป็นการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัแตกต่างกนั ประกาศดงักล่าว 
จึงเป็นกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสุรากลัน่ชุมชนจากทางราชการเดมิ

กรมสรรพสามติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมสรรพสามติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออก
ประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท า 
และขายสุรากลัน่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่เน่ืองจากมผีู้หลีกเลี่ยงภาษีน าแสตมป์สุราที่ใช้กับ
ภาชนะบรรจุขนาดเลก็ไปปิดภาชนะขนาดใหญ่ท าใหร้ฐัสูญเสียรายไดภ้าษจีากส่วนต่างดงักล่าว  
อกีทัง้ เป็นนโยบายของกระทรวงการคลงัที่จะควบคุมการบรโิภคสุราในกลุ่มเดก็และเยาวชน
เพราะสุราขนาดเลก็สามารถพกพาไดส้ะดวกและมรีาคาถูกท าใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถหาซือ้
และน าไปบรโิภคไดง้่าย จงึไดอ้อกประกาศกรมสรรสามติ เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและขายสุรากลัน่ชุมชน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยก าหนด
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเกี่ยวกบัภาชนะทีใ่ช้บรรจุว่า ขนาดของภาชนะที่ใชบ้รรจุสุราม ี๓ ขนาด คอื 
๐.๑๕๐ ลติร ๐.๓๓๐ ลติร และ ๐.๖๒๕ ลติร ส าหรบัภาชนะบรรจุขนาด ๐.๑๕๐ ลติร ใหใ้ชบ้รรจุ
และน าออกจากสถานที่ท าสุราได้ถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยประกาศดังกล่าวมิได้ 
ใช้บังคับกับผู้ผลิตสุรารายใหญ่ด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นเหตุให ้
ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ภาชนะบรรจุขนาดเดิมมาบรรจุสุราและน าออกจากสถานที่ท าสุรา 
ในการประกอบกจิการสุรากลัน่ชุมชนไดน้บัแต่วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ท าให้ยอดขาย
สุรากลัน่ชุมชนของผู้ฟ้องคดีลดน้อยลง ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนประกาศ
ดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มหีน้าที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัเก็บภาษีและมหีน้าที่เกี่ยวกบั

การตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิ และยงัมอี านาจหน้าที่ในด้านอื่นๆ ด้วย  
ส าหรบัประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ก าหนดเกี่ยวกับภาชนะในการบรรจุสุราถือว่าเป็น 
ส่วนหนึ่งของการก าหนดกรรมวธิเีกี่ยวกบัการท าสุรา ประกาศดงักล่าวจงึมผีลเป็นการทัว่ไป  
อนัมสีภาพเป็นกฎตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
การออกประกาศของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ จงึเป็นการออกกฎในอ านาจหน้าที่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑  
อยา่งไรกต็าม การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ออกประกาศก าหนดขนาดภาชนะบรรจุสุราใหม้ ี๓ ขนาด 
คอื ๐.๑๕๐ ลติร ๐.๓๓๐ ลติร และ ๐.๖๒๕ ลติร  ทัง้นี้ ส าหรบัภาชนะบรรจุสุราขนาด ๐.๑๕๐ ลติร 
ให้ใช้บรรจุสุราและน าออกจากสถานที่ท าสุราได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศ 
ฉบับดังกล่าวจะใช้บังคับกับผู้ร ับอนุญาตประกอบกิจการสุรากลัน่ชุมชนทุกราย รวมทัง้ 
ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยไม่ปรากฏว่ามีหนังสือสัง่การในลักษณะเดียวกันนี้ กับผู้ผลิตสุรารายใหญ่ 
ที่มีการผลิตและจ าหน่ายสุราที่บรรจุในภาชนะขนาด ๐.๑๕๐ ลิตร ทัง้ๆ ที่ผู้ผลิตสุรารายใหญ่ 
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และผู้ผลติสุรากลัน่ชุมชนต่างก็เป็นผู้ผลติสุราขาว ๒๘ ดกีร ี๓๐ ดกีร ี๓๕ ดกีร ีและ ๔๐ ดกีร ี
เช่นเดียวกัน อันถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลที่เหมอืนกันในสาระส าคญัแตกต่างกัน 
ซึ่ งขัด ต่ อบทบัญญัติ มาตรา  ๓๐๓ มาตรา  ๕๐๔ และมาตรา  ๘๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ ประกาศพพิาทจงึเป็นกฎ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษาให้เพิกถอนประกาศพิพาทเฉพาะข้อความที่ก าหนดให้ 
ภาชนะที่บรรจุขนาด ๐.๑๕๐ ลิตร ให้ใช้บรรจุและน าออกจากสถานที่ท าสุราได้ถึงวันที ่ 
๓๐ กนัยายน ๒๕๔๘ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๒๓/๒๕๕๕) 
 

๒. หลกัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓-๔ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั 

ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั 
การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ จะกระท ามไิด้ 

มาตรการทีร่ฐัก าหนดขึน้เพือ่ขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอื่น 
ย่อมไมถ่อืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพีและการแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ  

เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรอืเศรษฐกจิของประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรกัษา
ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน การจดัระเบยีบ การประกอบอาชพี การคุ้มครองผู้บรโิภค การผงัเมอืง  
การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้ม สวสัดภิาพของประชาชน หรอืเพือ่ป้องกนัการผกูขาด หรอืขจดัความไม่เป็นธรรม
ในการแขง่ขนั 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๘๗ รฐัตอ้งสนบัสนุนระบบเศรษฐกจิแบบเสรโีดยอาศยักลไกตลาด ก ากบัดูแลใหม้กีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมาย 
และกฎเกณฑท์ีค่วบคุมธุรกจิทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็นทางเศรษฐกจิ และต้องไม่ประกอบกจิการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่  
มคีวามจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั รกัษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรอืการจดัใหม้กีารสาธารณูปโภค 
 



                                                                                                           
 
                                                                แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๑๕        
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๓. หลกัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบคุคล 
  

๓.๑ การออกค าสัง่พกัการให้ความเหน็ชอบในการเป็นผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

 การท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซ่ึงได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้อาศยั
อ านาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ออกระเบียบก าหนดให้การประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรพัย์สินเก่ียวกบัตลาดทุน 
และการซ้ือขายหลกัทรพัย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการ 
จดัระเบียบการประกอบวิชาชีพและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  ดงันัน้ การท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์มีค าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน จึงเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการจดัระเบียบการประกอบวิชาชีพ 
และคุ้มครองผู้บริโภค จึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดเีป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจ ากดั ประกอบธุรกจิหลกัโดยการรบัประเมนิ

หรอืวเิคราะห์ราคาหรอืมูลค่าของทรพัย์สนิ หรอืสนิทรพัยท์างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ทุกชนิด และเป็นผู้ได้ร ับการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ให้เป็นผู้ประเมนิราคาทรพัย์สินตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมนิราคาทรพัย์สิน  
ต่อมา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยส์ัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบ
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยเหตุผลว่า  ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม 
ในการเป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ เนื่องจากพนักงานอยัการมคี าสัง่
ฟ้องผู้ฟ้องคดใีนขอ้หาสนับสนุนผู้อื่นกระท าการยกัยอกทรพัยข์องธนาคาร ก. จ ากดั (มหาชน) 
โดยมีมูลเหตุจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ประเมินราคาอสังหาริมทรพัย์โดยไม่ถูกต้องเหมาะสม  
และมคีดอียู่ระหว่างการพจิารณาของพนักงานอยัการในข้อหาเดยีวกนัอีก ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์
ค าสัง่พกัการให้ความเหน็ชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยเหน็ว่าค าสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจาก
ขดักบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ผลการพจิารณา 
ผูถู้กฟ้องคดมีมีตยินืตามค าสัง่ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดดีงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาล
ขอให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยนืตามค าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบของผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสัง่ยนืตามค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ส ัง่พกัการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิ เป็นการออกค าสัง่โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอ านาจก ากับดูแลในเรื่อง
หลกัทรพัย ์ธุรกจิหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์การออกหรอืเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน 
ซึ่งอ านาจดงักล่าวนัน้รวมถึงการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดตาม
พระราชบญัญตันิี้  การทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่ไดร้บั
มอบหมายจากผูถู้กฟ้องคดไีดอ้อกระเบยีบก าหนดใหก้ารประกอบวชิาชพีประเมนิราคาทรพัยส์นิ
เกี่ยวกับตลาดทุนและการซื้อขายหลกัทรพัย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลเกี่ยวกบัราคาทรพัย์สนิโดยถูกต้องเพื่อประกอบ  
การตดัสนิใจในการซื้อขายหลกัทรพัย ์อนัเป็นการจดัระเบยีบการประกอบวชิาชพีและเป็นการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค  ดงันัน้ การทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
มคี าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมนิราคาทรพัย์สินจงึเป็นการจ ากัดสิทธ ิ
 
 
 
                                                 

๖ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๔ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจหน้าทีว่างนโยบายการส่งเสรมิและพฒันาตลอดจนก ากบัดูแลในเรื่อง

หลกัทรพัย์ ธุรกจิหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ ศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจ
หลกัทรพัย ์การออกหรอืเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการและการป้องกนัการกระท า
อนัไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์อ านาจดงักล่าวใหร้วมถงึ 

(๑) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๒) ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัค าขออนุญาต ค าขอรบัใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รบั

ใบอนุญาต 
(๓) วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะอนุกรรมการ 
(๔) ออกระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการพนักงาน ระบบพนักงานสมัพนัธ์ การบรรจุแต่งตัง้ถอดถอน  

และวนิยัพนกังานและลกูจา้งของส านกังาน การก าหนดเงนิเดอืนและเงนิอื่นๆ รวมตลอดถงึการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารต่างๆ 
(๕) ปฏบิตักิารอื่นใดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตันิี้  
บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ทีใ่ชเ้ป็นการทัว่ไป เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้

ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 



                                                                                                           
 
                                                                แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๑๗        
                                                                                             
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของผู้ฟ้องคดโีดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการจดัระเบยีบ
การประกอบวชิาชพีและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จงึไม่เป็นการขดัต่อมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งการจ ากัดสิทธิการประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นการจ ากดัสทิธเิฉพาะการประเมนิราคาทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัตลาดทุน
และการซื้อขายหลักทรพัย์ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เท่านัน้ หากมใิช่เป็นการประเมนิราคา
ทรพัย์สนิดงักล่าวมาขา้งต้น ผู้ฟ้องคดยีงัคงสามารถเป็นผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิได้ตามปกติ  
ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสัง่ยนืตามค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีพ่กัการให้ความเหน็ชอบผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิจงึเป็นค าสัง่ 
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑/๒๕๕๕) 
 

 ๓.๒ การออกประกาศก าหนดเครื่องมือท่ีห้ามใช้ท าการประมง 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมิให้ใช้เคร่ืองมือ 
อวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซ่ึงใช้ประกอบกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ในท้องทะเลบางพื้นท่ี และก าหนดขนาดช่องตาอวนท่ีใช้ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ท าการประมงปลากะตกั พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองสัตว์น ้าอันเป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ   
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดไว้  ดงันัน้ การท่ี
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศฉบบัดงักล่าว โดยค านึงถึง
หลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นภายใต้กรอบนโยบายตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติท่ีได้มีการตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างาน เพ่ือศึกษาหามาตรการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงปลากะตกัในทางวิชาการแล้ว การออกประกาศฉบบัดงักล่าว
จึงเป็นการออกโดยใช้ดลุพินิจท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีทัง้เจด็มอีาชพีท าการประมงปลากะตกัโดยใช้เครื่องมอือวนครอบ 

ปลากะตกัประกอบแสงไฟ โดยท าการประมงบรเิวณพื้นที่อ่าวพงังา คณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาตไิดม้มีตใินทีป่ระชุมครัง้ที ่๔/๒๕๔๒ ว่า รฐัควรด าเนินการออกมาตรการดา้นการประมง
โดยก าหนดแบ่งเขตการประมงในเขต ๓ ไมล์ทะเล ห่างจากฝ ัง่เป็นแหล่งท าการประมง 
ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ก าหนดห้ามท าการประมงปลากะตกัทุกชนิดที่ใช้แสงไฟล่อ และให้
คณะกรรมการพจิารณาแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของชาวประมงลกัษณะพหุภาคใีนจงัหวดั



 

 
 
 

       

                           

๕๑๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง         

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ชายทะเลแต่ละจงัหวดั ยกเวน้จงัหวดัสงขลา ก าหนดใหพ้ืน้ทีห่่างจากฝ ัง่ระหว่าง ๓ - ๕ ไมลท์ะเล
เป็นเขตกันชน ห้ามท าการประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบเช่นกันเพื่อป้องกัน 
การเกิดผลกระทบของแสงไฟต่อสตัว์น ้าวยัอ่อนที่อยู่บรเิวณชายฝ ัง่และเพื่อประโยชน์ในการ
ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามเขตทีก่ าหนด  ต่อมา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ไดอ้อกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมใิห้ใช้เครื่องมอื
อวนช้อนหรอือวนยก อวนครอบปลากะตกั ซึ่งใช้ประกอบกบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในท้องทะเล 
บางพืน้ที ่และก าหนดขนาดช่องตาอวนทีใ่ชป้ระกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงปลากะตกั 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ผูฟ้้องคดทีัง้เจด็เหน็ว่าเป็นการจ ากดัสทิธกิารท าการประมงของผูฟ้้องคดทีัง้เจด็ 
จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองขอใหเ้พกิถอนประกาศฉบบัดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
อ านาจในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบัดงักล่าว นัน้ เป็นไปตาม

มาตรา ๓๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ให้อ านาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ในการออกประกาศก าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมอืท าการประมงทุกชนิด ก าหนดขนาด 
ชนิด จ านวนและส่วนประกอบของเครือ่งมอืท าการประมงทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นทีจ่บัสตัวน์ ้า ก าหนด
มใิห้ใช้เครื่องมอืท าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จบัสตัว์น ้าโดยเด็ดขาด รวมทัง้ก าหนด 
วิธีใช้เครื่องมือท าการประมงต่างๆ  อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก าหนดกรอบ 
ในการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้อย่างชัดเจน แต่อาจพิจารณาได้จากเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่มุ่งคุ้มครองสตัว์น ้าซึ่งเป็นทรพัยากรธรรมชาต ิ 
โดยจดัระบบการควบคุมการจบัสตัว์น ้า เพื่อให้สตัว์น ้าเป็นทรพัยากรที่สามารถใช้ประโยชน์  
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื แต่เนื่องจากการใชอ้ านาจตามบทบญัญตัดิงักล่าวมผีลเป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพ 
 

                                                 
๗ พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๓๒ รฐัมนตรหีรอืขา้หลวงประจ าจงัหวดัโดยอนุมตัิรฐัมนตรฉีะเพาะภายในเขตต์ท้องที่ของตน มอี านาจ

ประกาศก าหนดไดด้งัต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมอืท าการประมงทุกชะนิด ก าหนดขนาด ชะนิด จ านวนและส่วนประกอบ 

ของเครือ่งมอืท าการประมงทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นทีจ่บัสตัวน์ ้า 
  (๒) ก าหนดมใิหใ้ชเ้ครือ่งมอืท าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในทีจ่บัสตัวน์ ้าโดยเดด็ขาด 
  (๓) ก าหนดระยะทีต่ ัง้เครือ่งมอืประจ าทีใ่หห้่างกนัเพยีงใด 
  (๔) ก าหนดวธิใีชเ้ครือ่งมอืท าการประมงต่างๆ  
  (๕) ก าหนดฤดปูลาทีม่ไีขแ่ละวางไขเ่ลีย้งลกู ก าหนดเครื่องมอืทีใ่หใ้ชแ้ละก าหนดวธิที าการประมงในทีจ่บัสตัว์น ้าใดๆ 

ในฤดดูงักล่าว 
  (๖) ก าหนดชะนิด ขนาด และจ านวนอย่างสงูของสตัวน์ ้าทีอ่นุญาตใหท้ าการประมง 
  (๗) ก าหนดมใิหท้ าการประมงสตัวน์ ้าชะนิดหนึ่งชะนิดใดโดยเดด็ขาด 



                                                                                                           
 
                                                                แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๑๙        
                                                                                             
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ก าหนดใหก้ระท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะใชอ้ านาจออกประกาศ
ดงักล่าวได้ จึงต้องมีเหตุผลอันสมควรและกระท าเท่าที่จ าเป็น ซึ่งเมื่อพิจารณาหน้าที่และ  
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตแิลว้เหน็ว่า เป็นกรณีทีค่ณะรฐัมนตรี
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดงักล่าวมหีน้าที่ในเชงินโยบายเกี่ยวกบัการประมงในภาพรวม
ของประเทศ  ดงันัน้ ในการปฏบิตังิานของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และอธบิดกีรมประมง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
ในกจิการทีเ่กี่ยวกบัการประมงจงึต้องสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาต ิซึง่เมื่อขอ้เทจ็จรงิฟงัไดว้่า ในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบบัทีพ่พิาท
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ได้ก าหนดเขตห้ามท าการประมงปลากะตกัป ัน่ไฟห่างจากเกาะออกไป  
๓ ไมล์ทะเล นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาในกรอบนโยบายตามมติของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแห่งชาต ิครัง้ที ่๔/๒๕๔๒ และมตขิองคณะกรรมการก าหนดเขตปลอดการท าประมง
ปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบของจงัหวดักระบี่แล้ว กรณีจงึเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ได้ใช้ดุลพินิจในการก าหนดเขตห้ามท าการประมงปลากะตักป ัน่ไฟภายในกรอบนโยบาย 
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตแิลว้ 

นอกจากนี้ การทีค่ณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตมิอบหมายใหแ้ต่ละจงัหวดั
ใช้ดุลพินิจในการก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตักป ัน่ไฟได้ตามความเหมาะสม 
ของสภาพพื้นที่ของแต่ละจงัหวดันัน้ เมื่อสภาพพื้นที่ทางทะเลของจงัหวดักระบี่มเีกาะจ านวนมาก 
การที่คณะกรรมการพหุภาคีจงัหวดักระบี่ก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตักป ัน่ไฟ 
โดยก าหนดระยะ ๓ ไมล์ทะเล จากฝ ัง่ของเกาะในเขตจงัหวดักระบี่ จงึถือเป็นการใช้ดุลพนิิจ 
ตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติก าหนดแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ออกประกาศโดยถอืตามความเหน็ของคณะกรรมการพหุภาคจีงัหวดักระบีด่งักล่าว จงึเป็นการ
ใชดุ้ลพนิิจออกประกาศโดยชอบแลว้เช่นกนั 

 

                                                 
๘ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
   มาตรา ๒๙ การจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองไว้จะกระท ามไิด ้เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจ  

ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ร ัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ และจะกระทบกระเทือน
สาระส าคญัแห่งสทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด ้

   กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง  
หรอืแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทัง้ตอ้งระบุบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญทีใ่หอ้ านาจในการตรากฎหมายนัน้ดว้ย 

   บทบญัญตัิวรรคหนึ่งและวรรคสองใหน้ ามาใช้บังคบักบักฎหรอืขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ 
แห่งกฎหมายดว้ย โดยอนุโลม 
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ส าหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทัง้เจ็ดเห็นว่า การออกประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ฉบบัทีพ่พิาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ไดพ้จิารณาประเดน็ความเดอืดรอ้นของผูฟ้้องคดี
ทัง้เจ็ดตามความจริง เพราะประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวมีผลเป็นการห้ามท าการประมง 
ของผู้ฟ้องคดีทัง้เจ็ดอย่างเด็ดขาดนัน้ เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีผลห้ามท าการประมง 
ปลากะตกัป ัน่ไฟในเขตตามแผนทีท่า้ยประกาศเท่านัน้ ผูฟ้้องคดทีัง้เจด็ยงัสามารถท าการประมง
นอกเขตทีห่า้มได้ และหากประสงคจ์ะท าประมงในเขตตามประกาศกระทรวงฯ ผูฟ้้องคดทีัง้เจด็ 
ก็สามารถท าการประมงได้โดยปรับเปลี่ยนวิธีการท าประมงหรือ เครื่องมือการท าประมง 
ทีไ่ม่ต้องหา้มตามประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าว  ดงันัน้ ประกาศกระทรวงฯ จงึมไิดม้ผีลเป็นการหา้ม
ท าการประมงโดยสิ้นเชงิ  นอกจากนี้ การออกประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าวเป็นการใช้อ านาจ 
ตามพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติที่ได้มีการตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
เพื่อศกึษาหามาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงปลากะตกัในทางวชิาการแล้ว และการก าหนด
เขตปลอดการท าประมงปลากะตักตามประกาศกระทรวงฯ มิได้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด 
ในการท าประมงปลากะตัก แต่เป็นเพียงการห้ามในบางพื้นที่และห้ามตามวิธกีารท าประมง
เท่านัน้ การออกประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าวจงึเป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพทีไ่ม่เกนิความจ าเป็น
อนัจะเป็นการขดัต่อมาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐  
รวมทัง้ประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปกบัผู้ประกอบอาชพีท าการประมง
ปลากะตักทุกรายมใิช่มผีลเฉพาะกับผู้ฟ้องคดีทัง้เจ็ดเท่านัน้  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบบัดงักล่าว จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗/๒๕๕๕) 
 

๓.๓ การออกค าสัง่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเน่ืองจากไม่เป็นไปตาม
กฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นบทบญัญติัท่ีมีเน้ือหาอนัมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล แต่โดยท่ีกฎกระทรวงฉบบัน้ีออกโดยอาศยัอ านาจตามความ 
ในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๘) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคารฯ อนัเป็น
กฎหมายเฉพาะ โดยมีวตัถปุระสงค์ก าหนดมาตรการเพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คง 
แขง็แรง ปลอดภยั ฯลฯ  อีกทัง้ มิได้มีเน้ือหาท่ีจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิ 
 



                                                                                                           
 
                                                                แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๒๑        
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และเสรีภาพของเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด  นอกจากนัน้ ยงัมีผลเป็นการทัว่ไปมิได้มุ่งหมายให้ใช้บงัคบั 
แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ อนัเป็นไปตามเง่ือนไข
ของบทบญัญติัมาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐  
ท่ีบญัญติัให้กระท าได้ บทบญัญติัแห่งกฎกระทรวงน้ีจึงชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้
การออกค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีใช้อ านาจตามกฎหมายน้ีเป็นการกระท าท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายด้วย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดยีืน่ค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็สงู ๓ ชัน้ จ านวน  

๙ คหูา ความสงู ๙.๗๔ เมตร ความยาว ๓๖.๐๘ เมตร เพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัทดแทนอาคารเดมิ
ที่ได้รื้อถอนไป ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมคี าสัง่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว
เนื่องจากอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกัน โดยด้านซ้ายเว้นระยะห่าง  
จากอาคารอื่น ๔ เมตร ดา้นขวามอีาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็เดมิ (ตกึแถว) ความยาว ๒๒ เมตร  
ซึง่เป็นอาคารเก่าทีก่่อสรา้งมานานประมาณ ๒๐ ปีเศษ เมื่อรวมความยาวของอาคารทัง้สองแลว้
จะมีความยาว ๕๘ เมตร ถือว่าขัดกับข้อ ๔ ข้อ ๔๓ วรรคสามและวรรคหก และข้อ ๔๘  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ในเขตจงัหวดั
อุทยัธานี (ผูถู้กฟ้องคด)ี ซึง่ผูถู้กฟ้องคดพีจิารณาอุทธรณ์โดยรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน
จากผูฟ้้องคด ีเจา้พนกังานทอ้งถิน่ และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ จงึมคี าวนิิจฉัยอุทธรณ์ใหย้กอุทธรณ์
ดงักล่าว แต่ผูฟ้้องคดไีมเ่หน็ดว้ยกบัค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ จงึยื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง ขอใหศ้าล
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหค้ าวนิิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดก่ีอสรา้งอาคารเป็นค าสัง่ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้กรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนและขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่  
ไมต่กอยูใ่นบงัคบัของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า อาคารเดิมของผู้ฟ้องคดีช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  

น่าจะเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคาร ผูฟ้้องคดไีดด้ าเนินการรือ้ถอนอาคารดงักล่าว และขออนุญาต
ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็สูง ๓ ชัน้ จ านวน ๙ คูหา ความสูง ๙.๗๔ เมตร ความยาว 
๓๖.๐๘ เมตร ทดแทนอาคารเดมิต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึ่งการก่อสรา้งอาคารของผู้ฟ้องคดี
เกดิขึน้ภายหลงัจากทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มผีลบงัคบัใช ้กรณีของผูฟ้้องคดจีงึต้องอยู่ในบงัคบัของกฎกระทรวง
ฉบบัดงักล่าว เมื่ออาคารทีข่ออนุญาตก่อสรา้งด้านซ้ายมรีะยะห่างจากอาคารอื่นเพยีง ๔ เมตร 
และด้านขวามกีารก่อสรา้งต่อเนื่องจากอาคารเดมิออกไป เป็นผลใหเ้มื่อรวมความยาวต่อเนื่อง
ของอาคารทัง้สองแล้วเกินกว่า ๔๐ เมตร อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างจงึขดัต่อข้อ ๔๙ และ 
ข้อ ๔๘๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีค าสัง่ 
ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดงักล่าว จึงเป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่ 
ผูถู้กฟ้องคดไีดด้ าเนินการวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมมีติยกอุทธรณ์จงึชอบด้วยกฎหมายเช่นกนั และแม้ว่ากฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จะเป็นกฎหมายที่มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล แต่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑๑๑ มาตรา ๓๕๑๒ มาตรา ๔๘๑๓ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ บญัญตัใิห้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้เหตุผลถึงความจ าเป็น 
 
                                                 

๙-๑๐ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ้ ๔ หอ้งแถว ตกึแถว หรอืบา้นแถวจะสรา้งต่อเนื่องกนัไดไ้มเ่กนิสบิคหูา และมคีวามยาวของอาคารแถวหนึ่งๆ 

รวมกนัไมเ่กนิ ๔๐ เมตร โดยวดัระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถงึจุดศูนย์กลางของเสาสุดทา้ย ไม่ว่าจะเป็นเจา้ของเดยีวกนั 
และใชโ้ครงสรา้งเดยีวกนัหรอืแยกกนักต็าม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
ขอ้ ๔๘ การก่อสรา้งอาคารใกลอ้าคารอื่นในทีด่นิเจา้ของเดยีวกนั พืน้หรอืผนงัของอาคารส าหรบัอาคารสูงไม่เกนิ 

๙ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และส าหรบัอาคารที่สูงเกนิ ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ต้องห่างอาคารอื่น 
ไมน้่อยกว่า ๖ เมตร 

ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ทีว่่างทีใ่ชเ้ป็นทีจ่อดรถ 
๑๑-๑๓ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรอืการลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด ้แต่การลงโทษ

ประหารชวีติตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิไมถ่อืว่าเป็นการลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
การจบั คุมขงั ตรวจคน้ตวับุคคล หรอืการกระท าใดอนักระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามไิด ้

เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในเคหสถาน 
บุคคลย่อมได้ร ับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้า ไป 

ในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูค้รอบครอง หรอืการตรวจค้นเคหสถาน จะกระท ามไิด ้เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๔๘ สทิธขิองบุคคลในทรพัย์สนิย่อมไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสทิธแิละการจ ากดัสทิธเิช่นว่านี้ 

ย่อมเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
การสบืมรดกย่อมไดร้บัความคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในการสบืมรดกย่อมเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในการประกาศใชว้่า เป็นการก าหนดลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัส่วน เนื้อที ่ทีต่ ัง้ของอาคาร ระดบั 
เนื้อที่ว่างภายนอกอาคารหรอืแนวอาคาร และระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกับอาคารหรอื  
เขตทีด่นิทีอ่ื่น หรอืระหว่างอาคารกบัถนน ทางเทา้หรอืทีส่าธารณะ เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คง 
แขง็แรง ปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง 
การสถาปตัยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกบัมาตรา ๘ (๑)๑๔ (๒)๑๕ 
และ (๘)๑๖ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ ได้บญัญตัใิห้การก าหนดดงักล่าวต้องเป็นไปตาม 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง จงึจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้   อีกทัง้ กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว 
มไิด้กระทบกระเทอืนสาระส าคญัแห่งสทิธแิละเสรภีาพของผู้ฟ้องคดใีนฐานะเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ
และอาคารตามนยัมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ต่อย่างใด และยงัมผีล
เป็นการทัว่ไปมไิด้มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรอืแก่ผู้ฟ้องคดเีป็นการเฉพาะเจาะจง  
ดงันัน้ แม้ว่ากฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวจะมลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล  
แต่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงใช้บังคับได้  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๔๒/๒๕๕๕) 
 

 ๓.๔ การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
 

   เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะเลือกใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารกับผู้ ท่ี ฝ่าฝืนไม่ด าเนินการรื้อถอนอาคารท่ีก่อสร้าง 
โดยผิดกฎหมายตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินนัน้ จ าต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ตามท่ีรฐัธรรมนูญบญัญติัรบัรองไว้ และในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
สามารถใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองได้ตัง้แต่สองมาตรการขึ้นไป เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ต้องเลือกใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 

                                                 
 ๑๔-๑๖ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๘ เพือ่ประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น 
เพือ่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ ใหร้ฐัมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
 (๑) ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัส่วน ขนาด เนื้อที ่และทีต่ ัง้ของอาคาร 
 (๒) การรบัน ้าหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ช ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) ระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกบัอาคารหรือเขตที่ดนิของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย  
ทางเทา้ ทาง หรอืทีส่าธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ของผู้รบัค าสัง่น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของค าสัง่ทางปกครองได้
โดยแน่แท้ 

   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผูฟ้้องคดเีป็นเจา้ของอาคารตัง้อยู่ใกลก้บัอาคารตกึแถวของนาย อ. (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
และนาง พ. (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ซึง่ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยั  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
ดดัแปลงอาคารทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงัอาคารดงักล่าวเป็นสถานทีเ่กบ็สนิคา้เพื่อการพาณิชยกรรม
หรอืทางการค้า ท าให้มรีถบรรทุกขนถ่ายสนิค้าปิดกัน้การจราจรถนนด้านหน้าอาคารดงักล่าว 
บางครัง้ต้องรอจนกว่าจะมกีารขนสินค้าขึ้นลงจนหมดซึ่งใช้เวลานาน ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
หลกีเลี่ยงไปใช้ทางอื่นได้เพราะเป็นซอยตนั ผู้ฟ้องคดจีงึร้องเรยีนต่อผู้อ านวยการเขตหลกัสี ่
ใหด้ าเนินคดกีบัผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
ส านักงานเขตหลกัสี่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ดดัแปลงอาคารโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จงึมคี าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ระงบัการก่อสรา้งอาคาร ค าสัง่หา้มใช้หรอืเขา้ไปในส่วนใดๆ ของอาคาร 
และค าสัง่ให้รือ้ถอนอาคาร พรอ้มทัง้มหีนังสอืแจง้ความรอ้งทุกขต่์อพนักงานสอบสวนใหด้ าเนินคดี
กบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓  ต่อมา ศาลอาญามคี าพพิากษาว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหล้งโทษปรบั 
และใหป้ฏบิตัติามค าสัง่ที่ใหร้ือ้ถอนอาคารส่วนทีด่ดัแปลงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ รือ้เฉพาะหลงัคามุงกระเบือ้งออกแลว้เปลีย่นเป็นหลงัคา
มุงสงักะสี โดยโครงสร้างยงัคงสภาพเดิมทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจงึมีหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ยื่นค าขอให้ศาลมคี าสัง่จบักุมและกกัขงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จนกว่าจะมีการรื้อถอนอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่แจ้งผล 
การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดทีราบแต่อย่างใด จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ 
ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ยืน่ค าขอใหศ้าลมคี าสัง่จบักุมและกกัขงัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
จนกว่าจะมกีารรือ้ถอนอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง๑๗ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญตัใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่รื้อถอนอาคาร 
ตามค าสัง่ของเจา้พนักงานท้องถิน่ดงัต่อไปนี้ (๑) ยื่นค าขอฝ่ายเดยีวโดยท าเป็นค ารอ้งต่อศาล 
ขอให้ศาลมีค าสัง่จบักุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคารฯ โดยน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (๒) ด าเนินการหรอืจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคารโดยเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่เอง โดยจะต้องปิดประกาศก าหนดการรือ้ถอนไวใ้นบรเิวณนัน้แลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนั และเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รบัผิดชอบ  
งานออกแบบและค านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ด าเนินการ จะต้องร่วมกนัเสยีค่าใช้จ่าย 
จากบทบญัญตัิดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามาตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) มผีลเป็นการจ ากดัหรอืกระทบสิทธิและ
เสรภีาพในชวีติและร่างกาย เสรภีาพในการเดนิทาง และเสรภีาพในการเลอืกถิ่นที่อยู่ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๑๗ พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มกีารรื้อถอนอาคารตามค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา ๔๒ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ 
มอี านาจ ดงัต่อไปนี้ 
     (๑) ยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป  
ขอให้ศาลมีค าสัง่จับกุมและกักขงับุคคลซึ่งมไิด้ปฏิบัติการตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้น า 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
     (๒) ด าเนินการหรือจดัให้มีการรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศก าหนดการรื้อถอนไว้  
ในบรเิวณนัน้แลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่าเจด็วนั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้บัผดิชอบ
งานออกแบบและค านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผูด้ าเนินการ จะต้องร่วมกนัเสยีค่าใชจ้่ายในการนัน้ เวน้แต่บุคคลดงักล่าว 
จะพสิจูน์ไดว้่าตนมไิดเ้ป็นผูก้ระท าหรอืมสี่วนร่วมในการกระท าทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 
 
 

       

                           

๕๒๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง         

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ราชอาณาจกัรของบุคคล ซึง่มาตรา ๓๒๑๘ และมาตรา ๓๔๑๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ รบัรองไว้ ส่วนมาตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) นัน้ 
มผีลเป็นการจ ากดัหรอืกระทบสทิธิในทรพัย์สินของบุคคลตามมาตรา ๔๑๒๐ ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยรบัรองไว ้ ทัง้นี้ การวนิิจฉัยและตดัสนิใจใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง
ดังกล่าวจะอยู่ในบังคับของมาตรา ๒๖๒๑ มาตรา ๒๗๒๒ และมาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยด้วย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยื่นค าขอฝ่ายเดยีว โดยท าเป็นค าร้อง 
ต่อศาลขอให้มคี าสัง่จบักุมและกกัขงับุคคลที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ทีส่ ัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร โดยให้น าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
ย่อมเป็นการจ ากดัหรอืกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญของผูร้บัค าสัง่มากกว่าการที่

                                                 
๑๘-๒๒ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖ การใชอ้ านาจโดยองค์กรของรฐัทุกองค์กร ต้องค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธแิละเสรภีาพ 
ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗ สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญนี้รบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิายหรอืโดยค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ 
ย่อมได้รบัความคุ้มครองและผูกพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องค์กรตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐัโดยตรง 
ในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรอืการลงโทษด้วยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไร้มนุษยธรรม จะกระท ามไิด ้แต่การลงโทษ 

ตามค าพพิากษาของศาลหรอืตามที่กฎหมายบญัญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวธิกีารโหดร้ายหรอืไร้มนุษยธรรมตามความ 
ในวรรคนี้ 

การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระท ามไิด ้เวน้แต่มคี าสัง่หรอืหมายของศาลหรอืมเีหตุอย่างอื่นตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ

การค้นตวับุคคลหรอืการกระท าใดอนักระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามไิด้ เวน้แต่มเีหตุ 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

ในกรณทีีม่กีารกระท าซึง่กระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง ผูเ้สยีหาย พนักงานอยัการ หรอืบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชน์ของผู้เสยีหาย มสีิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สัง่ระงบัหรอืเพิกถอนการกระท าเช่นว่านัน้ รวมทัง้จะก าหนดวิธกีาร 
ตามสมควรหรอืการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดว้ยกไ็ด้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการเดนิทางและมเีสรภีาพในการเลอืกถิน่ทีอ่ยู่ภายในราชอาณาจกัร 
การจ ากดัเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ

ความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน การผงัเมอืง หรอืเพือ่สวสัดภิาพของผูเ้ยาว์ 
การเนรเทศบุคคลผู้มีสญัชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีส ัญชาติไทยเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร จะกระท ามไิด ้
 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๔๑ สทิธขิองบุคคลในทรพัย์สนิย่อมไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสทิธแิละการจ ากดัสทิธเิช่นว่านี้
ย่อมเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การสบืมรดกย่อมไดร้บัความคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในการสบืมรดกย่อมเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 

 
 



                                                                                                           
 
                                                                แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๒๗        
                                                                                             
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ใชอ้ านาจด าเนินการหรอืจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคารเอง  ดงันัน้ เจา้พนักงานทอ้งถิน่
จะใช้หรอืศาลปกครองจะก าหนดค าบงัคบัให้พนักงานท้องถิน่ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง
มาตรการแรกได้ก็ต่อเมื่อปรากฏชดัตัง้แต่ในเบื้องต้นว่ามาตรการบงัคบัทางปกครองมาตรการ  
ที่สองไม่อาจท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของค าสัง่ทางปกครองที่ส ัง่ให้บุคคลรื้อถอนอาคารได ้
โดยแท้เท่านัน้ เมื่อยงัไม่ปรากฏว่ามพีฤติการณ์ใดๆ ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การใช้มาตรการบงัคบั 
ทางปกครองมาตรการทีส่องไม่อาจท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องค าสัง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทีส่ ัง่ให้
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ รือ้ถอนอาคารไดโ้ดยแน่แท ้ พพิากษาใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ 
ใชอ้ านาจตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ด าเนินการหรอืจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคาร 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนที่ดดัแปลงโดยไม่ได้รบัอนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดท่ี อ.๙๙/๒๕๕๕) 
 

๔. หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๕. หลกักฎหมายทัว่ไปว่าด้วยความแน่นอนและความชดัเจนของกฎหมาย  
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๖. หลกัความได้สดัส่วน 
 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  ก าหนดว่า 
กรณีท่ีกรุงเทพมหานครจะด าเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ต้องเป็นกิจการ 
ท่ีเป็นประโยชน์กบัประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจาก  
สภากรงุเทพมหานคร และได้รบัความยินยอมจากราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องก่อน  
ดังนั้น การท่ีผู้อ านวยการเขตสายไหมด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวา 
ซ่ึงมีด้านหน่ึงของปลายสะพานอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลคูคต จงัหวดัปทุมธานี โดยไม่ได้
เสนอให้สภากรงุเทพมหานครให้ความเหน็ชอบก่อน  แม้ว่าต่อมาสภากรงุเทพมหานคร
จะให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการให้ 
ความเห็นชอบภายหลังจากท่ีสะพานได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
กรณีจึงเป็นการกระท าโดยไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 



 

 
 
 

       

                           

๕๒๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง         

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 อย่างไรกต็าม เมื่อการก่อสร้างสะพานดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรและใช้เป็นเส้นทางลดัจากเขตกรงุเทพมหานครออกสู่พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี
และรองรบัประชาชนรวมทัง้นักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีดงักล่าว อนัเป็นการจดัท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม แม้การเปิดใช้สะพานและถนนพิพาท
จะท าให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พกัอาศยัในพื้นท่ีข้างต้นแตกต่างไปจากเดิมบ้าง 
แต่เม่ือชัง่น ้าหนักระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกบัผลกระทบท่ีผู้อยู่อาศยัในบริเวณดงักล่าว
ได้รบัแล้วเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า การก่อสร้างสะพานพิพาทจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากกว่า จึงสอดคล้องกบัหลกัความได้สดัส่วน หลกัความจ าเป็น และหลกัความสมัฤทธ์ิผล
ของการกระท าทางปกครอง  อีกทัง้ หากศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้รื้อถอนสะพาน
พิพาท จะก่อให้ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะทัง้ในแง่งบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินการก่อสร้างและท่ีจะต้องใช้ในการรื้อถอน รวมทัง้ประโยชน์ของประชาชน 
โดยส่วนรวมท่ีจะต้องเสียไปจากการรื้อถอนสะพาน จึงเห็นได้ว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลง
สะพานพิพาทจะท าให้รฐัต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี ไม่มีเหตุท่ีศาลจะมีค าพิพากษา
หรือค าสัง่ให้รือ้ถอนสะพานดงักล่าว 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรงุเทพมหานครไดร้บัอนุมตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหผู้อ้ านวยการ
เขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวาเชื่อมต่อกบัโครงการก่อสรา้ง
ถนนซอยสายไหม ๓๙ หรอืซอยผ่องสุวรรณ โดยเริม่ท าการก่อสร้างตัง้แต่วนัที่ ๒๔ มนีาคม 
๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทัง้สองเป็นผู้อาศัยในหมู่บ้านมณัฑวรรณ 
(ตะวนัออก) ไม่เหน็ด้วยกบัการก่อสรา้งสะพานและถนนพพิาทดงักล่าว จงึมหีนังสอืรอ้งเรยีน 
ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพื่อใหย้กเลกิการก่อสรา้งสะพานและถนนพพิาท โดยอ้างว่าหากมกีารเปิดใช้
สะพานและถนน จะท าให้ผู้อาศยัในหมู่บ้านมณัฑวรรณ (ตะวนัออก) ไม่ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ โดยเฉพาะผูฟ้้องคดทีี ่๑ จะไดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งสะพาน เนื่องจากคอสะพาน
มลีกัษณะผายปาก (หูชา้ง) เมื่อรถวิง่ลงจากสะพานอาจท าใหว้ิง่มาชนบา้นของผูฟ้้องคดทีี ่๑ ได ้
เพราะรศัมวีงเลีย้วไม่เพยีงพอ ส่วนความไม่ปลอดภยัจากการก่อสรา้งถนนซอยผ่องสุวรรณนัน้  
เมือ่มกีารก่อสรา้งถนนจะท าใหเ้กดิปญัหาน ้าท่วม และมปีญัหามลพษิทีเ่กดิจากควนัรถเพิม่มากขึน้  
อกีทัง้ จะเกดิแรงสัน่สะเทอืนของรถบรรทุกที่สญัจรไปมา และโดยที่การก่อสรา้งสะพานพพิาท
เป็นกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานคร แต่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดเ้สนอเรื่องเพื่อขอรบั
ความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั 
สมยัที่ ๑ (ครัง้ที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวนัที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการขอรบั
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ความเห็นชอบภายหลงัที่สะพานพิพาทได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๗  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเหตุที่เสนอเรื่องให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาล่าช้า  เนื่องจาก 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เหน็ว่าในการแปรญตัตขิองสมาชกิสภากรุงเทพมหานครอนุมตัใิหส้รา้งสะพาน
พพิาทไมม่สีมาชกิสภากรงุเทพมหานครคนใดคดัคา้น  อกีทัง้ ไดม้กีารประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว จงึไม่ต้องน าเสนอให้สภากรุงเทพมหานคร
เห็นชอบตามมาตรา ๙๓ (๒) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๒๘  ส่วนการขอความยนิยอมจากราชการส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา ๙๓ (๓) 
แห่งพระราชบญัญัติเดยีวกัน นัน้  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รบัความยนิยอมจากองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลคูคตใหก่้อสรา้งสะพานแล้วตามหนังสอื ลงวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ผูฟ้้องคดทีัง้สอง
เห็นว่า การก่อสร้างสะพานดงักล่าวไม่ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญั
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙๓ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ  อีกทัง้ ไม่ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รบัความเดือดร้อน
เสยีหายอย่างแท้จรงิ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนการกระท า 
ของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองโดยสัง่ใหร้ือ้ถอนสะพานทีพ่พิาทดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวาแมจ้ะเป็นการจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า 
และทางระบายน ้า และจดัเป็นการด าเนินกิจการด้านการวศิวกรรมจราจรซึ่งถือเป็นกิจกรรม  
ทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ (๖)๒๓ และ (๗)๒๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานครฯ ก็ตาม แต่เมื่อการก่อสรา้งสะพานดงักล่าวด้านหนึ่ง
ของปลายสะพานอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูคต จงัหวัดปทุมธานี ซึ่งตาม 
 
 
 

                                                 
 ๒๓-๒๔ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   มาตรา ๘๙ ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายอื่น ใหก้รุงเทพมหานครมอี านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเรือ่ง ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 

 (๗) การวศิวกรรมจราจร 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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มาตรา ๙๓๒๕ แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั ก าหนดว่า การทีก่รุงเทพมหานครจะด าเนินกจิการ 
นอกเขตกรงุเทพมหานครได ้นัน้  ต้องเป็นกจิการทีเ่ป็นประโยชน์กบัประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และได้รบัความยนิยอมจากราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง  เมื่อสะพานข้ามคลองหกวาเป็นการด าเนินกิจการนอกเขต 
ซึง่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครและได้รบัความยนิยอม
จากองค์การบรหิารส่วนต าบลคูคตตามความในมาตรา ๙๓ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญัติ
ดงักล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ด าเนินการก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวา โดยไม่ได้
เสนอให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบก่อน แม้ต่อมาสภากรุงเทพมหานครได้มมีติ
เหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนินกจิการนอกเขตในการก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวาแลว้กต็าม  
แต่การใหค้วามเหน็ชอบดงักล่าวเป็นการเหน็ชอบภายหลงัสะพานก่อสรา้งเสรจ็แลว้ กรณีจงึเป็น 
การกระท าโดยไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญัตามที่กฎหมายก าหนดไว ้
อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวา  
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และปลดักรุงเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) จงึไม่เป็นไปตามมาตรา ๙๓ (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานครฯ  อยา่งไรกด็ ีการทีม่าตรา ๘๙ (๖) 
และ (๗) แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั บญัญตัใิหก้รุงเทพมหานครมอี านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการ 
จดัให้มแีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า อนัท าให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ สามารถ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะเชื่อมทางสาธารณะเข้าด้วยกนัได้ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจ  
ตามหลักการเพื่อบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  อีกทัง้ จุดมุ่งหมายของ 
การก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญัหา
การจราจรและใช้เป็นเส้นทางลัดจากพื้นที่เขตสายไหมเชื่อมออกสู่พื้นที่จงัหวัดปทุมธานี  
โดยไมต่อ้งใชเ้สน้ทางออ้มจากถนนสายไหมไปถนนเฉลมิพงษ์ และรองรบัประชาชนทีจ่ะเขา้อยู่อาศยั
ในโครงการบ้านเอื้ออาทร รวมทัง้นักเรยีนโรงเรยีนสายไหมและโรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั ๒  
ถอืเป็นการจดัท าบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม อนัเป็นประโยชน์
สาธารณะประการหนึ่ง แม้การเปิดใช้สะพานและถนนพพิาทจะท าให้สภาพชวีติความเป็นอยู่ 
ของผู้ฟ้องคดีทัง้สองและผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านมณัฑวรรณ (ตะวนัออก) แตกต่างไปจากเดิม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มสีิ่งรบกวนมากขึ้นจากยวดยานที่สญัจรผ่านไปมา
                                                 
 ๒๕ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครได ้เมือ่ 
 (๑) การนัน้จ าเป็นต้องกระท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกบักิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครหรอืเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
 (๒) ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
 (๓) ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้่าราชการจงัหวดั ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณี 
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บรเิวณนัน้เพิม่ขึ้น แต่เมื่อชัง่น ้าหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รบัจากการก่อสร้างสะพาน
พพิาทแล้วจะเหน็ได้ว่า การก่อสรา้งสะพานพพิาทเป็นการแก้ไขและบรรเทาปญัหาการจราจร 
และใช้เป็นเส้นทางลดัเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอนัเกดิประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดทีัง้สองรวมทัง้ประชาชนที่อาศยัอยู่ 
ในบรเิวณนัน้จะไดร้บัแลว้ ยอ่มเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าการก่อสรา้งสะพานพพิาทจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากกว่า จงึสอดคล้องกบัหลกัความได้สดัส่วนระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และของเอกชนผู้ได้รบัผลกระทบ กบัทัง้เป็นไปตามหลกัความจ าเป็นและหลกัความสมัฤทธิผ์ล
ของการกระท าทางปกครองในการก่อสรา้งสะพานพพิาทเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหาการจราจร
เพื่อให้ภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐั
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้ ส่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไข
เปลีย่นแปลงได ้หรอืการแก้ไขเปลีย่นแปลงจะท าใหร้ฐัต้องเสยีหายเกนิควรแก่กรณี จงึไม่มเีหตุ 
ทีศ่าลจะมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองด าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงการด าเนินการ
ตามโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยสัง่ให้รื้อถอนสะพานพพิาทได้ เนื่องจากการให้รื้อถอน
สะพานพพิาทจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะทัง้ในแง่งบประมาณทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินการก่อสรา้งไปแลว้กบัทีจ่ะตอ้งใชใ้นการรือ้ถอน และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
ที่จะต้องเสยีไป ซึ่งไม่คุ้มกบัประโยชน์ที่จะได้รบัหลงัจากรือ้ถอนสะพาน รวมทัง้ความเสยีหาย
หรอืปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูฟ้้องคดทีัง้สองตามทีก่ล่าวอ้างนัน้ เป็นเพยีงการคาดการณ์ล่วงหน้า
ตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีทัง้สองเอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองได้หามาตรการแก้ไขให ้
อยา่งเหมาะสมแลว้  เมือ่เปรยีบเทยีบผลกระทบดงักล่าวกบัผลดขีองโครงการทีเ่กดิแก่ประชาชน
โดยส่วนรวมแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างสะพานและถนนพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง 
ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมมากกว่า   พิพากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๔๔/๒๕๕๕) 
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บทท่ี ๒ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
๑. การออกกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 

 

 การท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ เร่ือง ก าหนดมิให้ใช้เคร่ืองมือ 
อวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตัก ซ่ึงใช้ประกอบกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ในท้องทะเลบางพื้นท่ี และก าหนดขนาดช่องตาอวนท่ีใช้ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ท าการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติการประมง  
พ.ศ. ๒๔๙๐ เพ่ือจัดระบบการควบคุมการจับสัตว์น ้าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรสัตว์น ้าได้อย่างยัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติ 
การประมงฯ ท่ีมุ่งคุ้มครองสตัวน์ ้าอนัเป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีส าคญั  อีกทัง้ การก าหนด
เขตปลอดการท าประมงปลากะตักตามประกาศฉบับดังกล่าว มิได้เป็นการห้าม 
ท าการประมงปลากะตักโดยเด็ดขาด แต่เป็นเพียงการห้ามในบางพื้นท่ีและห้าม 
ตามวิธีการท าประมงเท่านั้น จึงเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพท่ีไม่เกินความจ าเป็น  
ไม่ขดัต่อมาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ การท่ี
ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศฉบับพิพาทโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้น ท่ี 
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติก าหนดไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ
ในการออกประกาศท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
     สรปุข้อเทจ็จริง 
    ผูฟ้้องคดทีัง้เจด็มอีาชพีท าการประมงปลากะตกัโดยใช้เครื่องมอือวนครอบประกอบ
แสงไฟในพื้นทีอ่่าวพงังา ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจากการทีค่ณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติมมีติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปญัหาการท าประมงปลากะตกัตามที่คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปญัหาการท าประมงปลากะตกัโดยใช้แสงไฟ
ประกอบเสนอ ซึ่งก าหนดให้เขต ๓ ไมล์ทะเล ห่างจากฝ ัง่เป็นแหล่งท าการประมงของกลุ่มประมง
พื้นบ้าน และก าหนดห้ามท าการประมงปลากะตักทุกชนิดที่ใช้แสงไฟล่อ รวมทัง้ก าหนด  
เขตปลอดจากการท าการประมงปลากะตกัป ัน่ไฟในระยะระหว่าง ๓-๕ ไมล์ทะเล เพื่อป้องกนัปญัหา
ผลกระทบของแสงไฟต่อสตัว์น ้าวยัอ่อนที่อยู่บรเิวณชายฝ ัง่  ต่อมา รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด 



 
 
๕๓๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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มใิหใ้ชเ้ครือ่งมอือวนชอ้นหรอือวนยก อวนครอบปลากะตกั ซึง่ใชป้ระกอบกบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ในท้องทะเลบางพื้นที่ และก าหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าการประมง
ปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมสีาระส าคญัว่า ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องมอือวนหรือเครื่องมือ 
ชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า ๒.๕ เซนติเมตร ท าการประมงในทะเลหรอือ่าว 
ในท้องที่จงัหวดัชายทะเลทุกจงัหวดัโดยเดด็ขาด เวน้แต่การท าการประมงปลากะตกัด้วยเครื่องมอื
อวนช้อน อวนยก อวนครอบที่ใช้ประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องป ัน่ไฟ) และได้แบ่ง 
ทะเลภายในออกเป็น ๓ แนวเขต ประกอบด้วยแนวเขตที่ ๑ เป็นเขตอนุรักษ์ตามจุดพิกัด 
ที่ก าหนด ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องมืออวนประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องป ัน่ไฟ)  
ท าการประมงปลากะตักในบรเิวณพื้นที่โดยเด็ดขาด แนวเขตที่ ๒ เป็นเขตกันชนจากจุดพิกัด 
ทีก่ าหนด หา้มบุคคลใดใชเ้ครื่องมอือวนประกอบกบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงปลากะตกั
ในบรเิวณพื้นที่โดยเด็ดขาด และแนวเขตที่ ๓ เป็นเขตห้ามท าการประมงปลากะตักโดยใช้ 
แสงไฟประกอบตามจดุพกิดัทีก่ าหนด โดยหา้มใชเ้ครื่องมอือวนทีใ่ชป้ระกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(เครื่องป ัน่ไฟ) ท าการประมงปลากะตกับรเิวณพื้นที่ดงักล่าวโดยเดด็ขาด เว้นแต่การท าการประมง
ปลากะตกัหรอืเครื่องมอือวนช้อนหรอือวนยกหรอือวนครอบที่ใช้ประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
และประกอบเรอืกลทีม่ขีนาดความยาวตัง้แต่ ๑๔ เมตร ลงมา ผูฟ้้องคดทีัง้เจด็เหน็ว่าการก าหนด
จุดพิกัดท้ายประกาศฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจ ากัดสิทธิการท าประมง 
ของผูฟ้้องคดทีัง้เจด็ จงึฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนแนวเขตหา้มทา้ยประกาศฉบบัพพิาท 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   โดยทีม่าตรา ๓๒๑ แห่งพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ใหอ้ านาจผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ในการออกประกาศก าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมอืท าการประมงทุกชนิด ก าหนดขนาด 
ชนิด จ านวนและส่วนประกอบของเครือ่งมอืท าการประมงทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นทีจ่บัสตัวน์ ้า ก าหนด

                                                 
๑ พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  มาตรา ๓๒ รฐัมนตรหีรอืขา้หลวงประจ าจงัหวดัโดยอนุมตัิรฐัมนตรฉีะเพาะภายในเขตต์ท้องที่ของตน มอี านาจ

ประกาศก าหนดไดด้งัต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมอืท าการประมงทุกชะนิด ก าหนดขนาด ชะนิด จ านวนและส่วนประกอบ 

ของเครือ่งมอืท าการประมงทีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นทีจ่บัสตัวน์ ้า 
  (๒) ก าหนดมใิหใ้ชเ้ครือ่งมอืท าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในทีจ่บัสตัวน์ ้าโดยเดด็ขาด 
  (๓) ก าหนดระยะทีต่ ัง้เครือ่งมอืประจ าทีใ่หห้่างกนัเพยีงใด 
  (๔) ก าหนดวธิใีชเ้ครือ่งมอืท าการประมงต่างๆ  
  (๕) ก าหนดฤดปูลาทีม่ไีขแ่ละวางไขเ่ลีย้งลกู ก าหนดเครื่องมอืทีใ่หใ้ชแ้ละก าหนดวธิที าการประมงในทีจ่บัสตัว์น ้าใดๆ 

ในฤดดูงักล่าว 
  (๖) ก าหนดชะนิด ขนาด และจ านวนอย่างสงูของสตัวน์ ้าทีอ่นุญาตใหท้ าการประมง 
  (๗) ก าหนดมใิหท้ าการประมงสตัวน์ ้าชะนิดหนึ่งชะนิดใดโดยเดด็ขาด 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๓๕  
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มใิห้ใช้เครื่องมอืท าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จบัสตัว์น ้าโดยเด็ดขาด รวมทัง้ก าหนด  
วิธีใช้เครื่องมือท าการประมงต่างๆ  อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก าหนดกรอบ 
ในการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้อย่างชัดเจน แต่อาจพิจารณาได้จากเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญตักิารประมงฯ ที่มุ่งคุ้มครองสตัว์น ้าซึ่งเป็นทรพัยากรธรรมชาตโิดยจดัระบบ 
การควบคุมการจบัสตัว์น ้า เพื่อให้สตัว์น ้าเป็นทรพัยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื  
ดงันัน้ การใช้อ านาจตามมาตรา ๓๒ ข้างต้น จึงต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงัที่กล่าวมา  
แต่เนื่องจากการใช้อ านาจตามบทบญัญตัิดงักล่าวมผีลเป็นการจ ากดัสทิธิเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งตามมาตรา ๒๙๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ก าหนดให้
กระท าได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั ้น  ดังนั ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้อ านาจออกประกาศ 
ฉบบัพิพาทได้ จงึต้องมเีหตุผลอันสมควรและกระท าเท่าที่จ าเป็น ซึ่ง ในเรื่องนี้ เมื่อพจิารณา 
หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตแิล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่
คณะรฐัมนตรมีอบหมายให้คณะกรรมการดงักล่าวมหีน้าที่ในเชงินโยบายเกี่ยวกบัการประมง 
ในภาพรวมของประเทศ  ดงันัน้ ในการปฏบิตังิานของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และอธบิดกีรมประมง  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒) ในกิจการที่ เกี่ยวกับการประมงจึงต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตดิว้ย  เมื่อขอ้เทจ็จรงิฟงัไดว้่า ในการออกประกาศฉบบัพพิาท
ที่ได้ก าหนดเขตห้ามท าการประมงปลากะตักป ัน่ไฟห่างจากเกาะออกไป ๓ ไมล์ทะเลนัน้  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาในกรอบนโยบายตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติ และมติของคณะกรรมการก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟ
ประกอบของจงัหวัดกระบี่แล้ว จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจในการก าหนด 
เขตหา้มท าการประมงปลากะตกัป ัน่ไฟภายในกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาตแิลว้ 
   นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติมอบหมายให้แต่ละจงัหวดั
พิจารณาก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตักป ัน่ไฟตามความเหมาะสมของ 
สภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

                                                 
๒ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

   มาตรา ๒๙ การจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลที่รฐัธรรมนูญรบัรองไว้จะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รฐัธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญั 
แห่งสทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด ้
   กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ ง 
หรอืแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทัง้ตอ้งระบุบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญทีใ่หอ้ านาจในการตรากฎหมายนัน้ดว้ย 
   บทบญัญตัิวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บงัคบักบักฎหรอืขอ้บงัคบัที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ 
แห่งกฎหมายดว้ย โดยอนุโลม 
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มอบหมายให้แต่ละจงัหวดัใช้ดุลพนิิจก าหนดเขตปลอดการท าประมงปลากะตกัป ัน่ไฟได้ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของแต่ละจงัหวดั  ดงันัน้ เมื่อสภาพพื้นที่ทางทะเลของจงัหวดั
กระบี่มเีกาะจ านวนมาก การที่คณะกรรมการพหุภาคีจงัหวดักระบี่ก าหนดเขตปลอดการท า
ประมงปลากะตักป ัน่ไฟโดยก าหนดระยะ ๓ ไมล์ทะเล จากฝ ัง่ของเกาะในเขตจงัหวดักระบี ่ 
จึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติก าหนดแล้ว  
และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศโดยถือตามความเห็นของคณะกรรมการพหุภาคี 
จงัหวดักระบีด่งักล่าว จงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจออกประกาศโดยชอบแลว้เช่นกนั 
 และโดยที่ประกาศฉบบัพพิาทมผีลเป็นการห้ามท าการประมงปลากะตกัป ัน่ไฟในเขต
ตามแผนที่ท้ายประกาศเท่านัน้ ผู้ฟ้องคดีทัง้เจด็ยงัสามารถท าการประมงนอกเขตที่ห้ามได ้ 
และหากประสงคจ์ะท าประมงในเขตตามประกาศฯ ผู้ฟ้องคดทีัง้เจด็ก็สามารถท าการประมงได้
โดยปรบัเปลีย่นวธิกีารท าประมงหรอืเครื่องมอืการท าประมงทีไ่ม่ต้องหา้มตามประกาศดงักล่าว 
ประกาศฉบบัพพิาทมไิดม้ผีลเป็นการหา้มท าการประมงโดยสิน้เชงิ จงึมไิดเ้ป็นกรณีออกประกาศ
โดยไมไ่ดพ้จิารณาความเดอืดรอ้นของผูฟ้้องคดทีัง้เจด็ตามความเป็นจรงิแต่อยา่งใด  
 นอกจากนี้  การออกประกาศฉบับพิพาทเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ 
การประมงฯ และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติที่ได้มกีารตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อศึกษาหามาตรการแก้ไขปญัหา 
การท าประมงปลากะตักในทางวิชาการแล้ว  อีกทัง้ การก าหนดเขตปลอดการท าประมง 
ปลากะตกัตามประกาศฉบบัพิพาทมไิด้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาดในการท าประมงปลากะตัก  
แต่เป็นเพียงการห้ามในบางพื้นที่และห้ามตามวิธีการท าประมงเท่านัน้ การออกประกาศ  
ฉบบัดงักล่าว จงึเป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพทีไ่มเ่กนิความจ าเป็นอนัจะเป็นการขดัต่อมาตรา ๒๙ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รวมทัง้ประกาศฉบับดังกล่าว 
มผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปกบัผูป้ระกอบอาชพีท าการประมงปลากะตกัทุกราย มใิช่มผีลเฉพาะกบั
ผู้ฟ้องคดีทัง้เจ็ดเท่านัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศฉบบัพิพาท จงึเป็นการกระท า 
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗/๒๕๕๕)     
 

๒. การออกค าสัง่เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
 

โดยท่ีมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก าหนดว่า กรณีท่ีศาล 
มีค าพิพากษาให้ผู้ถือประทานบัตรซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาล้มละลาย ประทานบตัร 
เป็นอนัส้ินอายุลง  ดงันัน้ เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีล้มละลาย ประทานบตัร 
การท าเหมืองแร่ของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นอันส้ินอายุลงนับแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษา 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๓๗  
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และแม้ในภายหลงัศาลแพ่งจะมีค าพิพากษาให้ยกเลิกการล้มละลายของผู้ฟ้องคดีกไ็ม่มีผล 
ท าให้ประทานบตัรท่ีส้ินอายุลงแล้วกลบัคืนมาหรือให้มีสิทธิในประทานบตัรเดิมต่อไปได้อีก    
ดงันัน้ การท่ีอธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีค าสัง่รบัค าขอประทานบตัร
ท าเหมืองแร่ของผู้อ่ืนในเขตพื้นท่ีประทานบัตรเดิมของผู้ฟ้องคดีท่ีส้ินอายุลงแล้ว  
และมีค าสัง่ปฏิเสธค าขอของผู้ฟ้องคดีท่ีขอให้ยกเลิกค าขอรบัประทานบตัรเหมืองแร่
ดงักล่าว จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีได้ร ับประทานบัตรอนุญาตให้ท าเหมืองแร่เหล็กในท้องที่ต าบลทุ่งทอง  

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ จ านวนสองฉบบั ซึ่งจะสิ้นอายุในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และพ.ศ. ๒๕๖๒ ตามล าดบั  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลแพ่งมคี าพพิากษาให ้
ผู้ฟ้องคดเีป็นบุคคลล้มละลาย และมคี าสัง่ให้ยกเลกิการล้มละลายของผู้ฟ้องคดใีนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยในระยะเวลาก่อนทีศ่าลแพ่งจะมคี าสัง่ยกเลกิการลม้ละลายของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดไีดจ้ดทะเบยีน
ให้นาย ส. รบัช่วงการท าเหมอืงประทานบตัรทัง้สองแปลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่หลงัจากนัน้ 
ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้ยื่นค าขอยกเลิกรบัช่วงการท าเหมอืงทัง้สองแปลง ซึ่งเจ้าพนักงาน 
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จงัหวดันครสวรรค์มคี าสัง่ให้ยกเลกิรบัช่วงการท าเหมอืงดงักล่าว 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นาย ส. ได้แจ้งเหตุที่ศาลแพ่งมคี าพิพากษาให ้
ผูฟ้้องคดลีม้ละลายใหอ้ธบิดกีรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ทราบ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแลว้เหน็ว่ากรณผีูถ้อืประทานบตัรซึง่เป็นบุคคลธรรมดาถูกศาลพพิากษา
ให้ลม้ละลาย ประทานบตัรเป็นอนัสิ้นอายุตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
จงึแจ้งผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค์ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมอืงแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อด าเนินการประกาศให้ประทานบตัรของผู้ฟ้องคด ี
สิ้นอายุนับแต่ศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้ล้มละลายในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๘๘  
แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกัน  ต่อมา มผีู้ยื่นค าขออาชญาบตัรผูกขาดส ารวจแร่เหล็กและค าขอ
รับประทานบัตรส าหรับท าเหมืองแร่เหล็กทับซ้อนพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ร ับประทานบัตรเดิม 
ทัง้สองแปลง ผูฟ้้องคดจีงึมหีนงัสอืขอใหเ้จา้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งทีจ่งัหวดันครสวรรค์
ยกเลิกค าขอประทานบัตรดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า  
เมื่อศาลแพ่งมคี าพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดลี้มละลาย ประทานบตัรของผู้ฟ้องคดีย่อมสิ้นสุดอาย ุ
โดยผลของกฎหมายแล้วแมย้งัมไิด้ประกาศประทานบตัรของผู้ฟ้องคดสีิ้นอายุในราชกจิจานุเบกษา 
การทีส่ านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครสวรรคร์บัค าขอประทานบตัรท าเหมอืงของผูอ้ื่นในพืน้ที่
ดงักล่าวไว้เพื่อด าเนินการต่อไปจงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มเีหตุที่จะยกค าขอประทานบตัร
ของผู้อื่น ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ค าสัง่ข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  



 
 
๕๓๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่าไม่มเีหตุเพิกถอนค าขอรบัประทานบตัรของผู้อื่นที่ทบัซ้อนพื้นที่
ประทานบัตรเดิมของผู้ฟ้องคดี และเมื่อประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีสิ้นอายุแล้ว ผู้ฟ้องคด ี
จงึไม่อาจใช้สทิธเิวนคนืประทานบตัรดงักล่าวตามกฎหมายได้ และบุคคลใดๆ มสีทิธยิื่นค าขอ
ประทานบตัรท าเหมอืงในพื้นที่ดงักล่าวได้โดยเท่าเทยีมกนั ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาล
ขอใหม้คี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองยกเลกิค าขอประทานบตัรของผูอ้ื่นทีท่บัซอ้น
พืน้ทีท่ี่ผูฟ้้องคดไีด้รบัประทานบตัรอนุญาตใหท้ าเหมอืง ให้ผูฟ้้องคดมีสีทิธเิวนคนืประทานบตัร
ทัง้สองฉบบั และใหผู้ฟ้้องคดมีสีทิธยิืน่ค าขอต่ออายปุระทานบตัรทัง้สองฉบบั รวมทัง้ใหผู้ฟ้้องคดี
มสีทิธยิืน่ค าขอประทานบตัรอนุญาตท าเหมอืงในพืน้ทีด่งักล่าวโดยเท่าเทยีมกบับุคคลอื่นๆ   

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เมื่อปรากฏว่าศาลแพ่งมคี าพพิากษาให้ผู้ฟ้องคดลี้มละลาย ประทานบตัรทัง้สองฉบบั

ของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นอันสิ้นอายุลงนับแต่วันที่ศาลมคี าพิพากษาดงักล่าวตามมาตรา ๘๒๓ 
แห่งพระราชบญัญตัแิร่ฯ ซึ่งแมภ้ายหลงัศาลแพ่งจะพพิากษาใหย้กเลกิการล้มละลายของผู้ฟ้องคด ี 
แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ประทานบัตรที่สิ้นอายุ 
เพราะผู้ถือประทานบตัรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย  ต่อมา ภายหลงั 
ศาลพพิากษาให้เพกิถอนการล้มละลายแล้ว ให้อายุประทานบตัรกลบัคนืมาอีกหรอื ให้มสีทิธ ิ
ในประทานบตัรเดมิต่อไป  ดงันัน้ การที่ศาลแพ่งพพิากษาเพกิถอนการล้มละลาย จงึไม่ท าให ้
ผูฟ้้องคดกีลบัมามสีทิธใินประทานบตัรต่อไปไดอ้กี 

ส่วนประเดน็ว่าในระหว่างที่ยงัไม่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาว่า พื้นที่ประทานบตัรของ 
ผู้ฟ้องคดีที่สิ้นอายุเพราะศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้ผู้ ฟ้องคดีล้มละลาย ผู้ประสงค์จะขอ 
ประทานบัตรจะยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้หรือไม่ นัน้  เห็นว่า  
เมื่อประทานบตัรของผู้ฟ้องคดสีิ้นอายุตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบญัญตัแิร่ฯ แล้ว แมจ้ะยงั 
ไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ถูกต้องตามมาตรา ๘๘๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม  
แต่การประกาศประทานบตัรสิ้นอายุในราชกิจจานุเบกษาดงักล่าวก็เพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ไป
ทราบถงึประทานบตัรของผูฟ้้องคดสีิน้อายุลงแลว้ เมื่อไม่มผีูใ้ดถอืประทานบตัรในพืน้ทีด่งักล่าว
เนื่องจากประทานบตัรของผูฟ้้องคดไีด้สิน้สุดลงแล้ว จงึไม่ต้องหา้มทีผู่้อื่นจะยื่นค าขอประทานบตัร
ในเขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดเีคยมสีทิธปิระทานบตัรมาก่อน  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่
                                                 

๓-๔ พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
     มาตรา ๘๒ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบตัรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถูกศาลพพิากษาให้ล้มละลาย ประทานบตัรนัน้  

เป็นอนัสิน้อายุ  
ฯลฯ   ฯลฯ 

     มาตรา ๘๘ เมื่อประทานบตัรใดสิ้นอายุ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือประทานบตัร 
ยืน่ค าขอต่ออายุและยงัมไิดม้กีารปฏเิสธของรฐัมนตรตีามมาตรา ๕๔  



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๓๙  
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ปฏิเสธค าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกค าขอรบัประทานบัตรท าเหมืองของผู้อื่นในพื้นที่
ประทานบตัรเดมิของผูฟ้้องคดทีีส่ ิน้อายแุลว้ จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

นอกจากน้ี เมื่อประทานบตัรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงเพราะศาลแพ่งมคี าพพิากษาให ้
ผูฟ้้องคดลีม้ละลาย ผู้ฟ้องคดยี่อมรูด้วี่าประทานบตัรของผู้ฟ้องคดสีิ้นสุดลงเพราะเหตุดงักล่าว 
การที่ผูฟ้้องคดยีื่นค าขออนุญาตให้ผู้อื่นรบัช่วงสทิธกิารท าเหมอืงต่อพนักงานเจา้หน้าที่โดยปกปิด
ข้อความจรงิซึ่งควรบอกให้แจ้งด้วยการปกปิดสถานภาพของตนเองที่เป็นบุคคลล้มละลาย  
การกระท าดงักล่าวของผู้ฟ้องคดยี่อมท าให้พนักงานเจา้หน้าที่ส าคญัผดิในขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัในการออกใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จงึมอี านาจเพกิถอนใบอนุญาตดงักล่าวได้ 
ตามมาตรา ๕๐๕ แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการ 
เพกิถอนต้องเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๑๖ และมาตรา ๕๒๗ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว
เนื่องจากเป็นค าสัง่ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รบั และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเพกิถอน
ค าสัง่ได้เสมอ กรณีไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเพิกถอนภายในเก้าสิบวันและผู้ฟ้องคดีจะอ้าง 
ความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
แต่เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีได้ขอยกเลิกการรบัช่วงการท าเหมืองและพนักงานเจ้าหน้าที่มคี าสัง่
อนุญาตให้เลกิรบัช่วงการท าเหมอืงไปแล้ว เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หมดสิ้นไป  
จงึไม่มกีรณีต้องเพกิถอนใบอนุญาตดงักล่าวอีก และการออกใบอนุญาตรบัช่วงการท าเหมอืง 

                                                 
๕-๘ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๔๙  ฯลฯ ฯลฯ 
 การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทีม่ลีกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในเกา้สบิวนันับแต่ได้รูถ้ึงเหตุ  
ทีจ่ะใหเ้พกิถอนค าสัง่ทางปกครองนัน้ เวน้แต่ค าสัง่ทางปกครองจะไดก้ระท าขึน้เพราะการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิด
ขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้หรอืการขม่ขูห่รอืการชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

 มาตรา ๕๐ ค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วน โดยจะให้ 
มผีลยอ้นหลงัหรอืไม่ย้อนหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามทีก่ าหนดได ้แต่ถ้าค าสัง่นัน้เป็นค าสัง่ซึ่งเป็นการ  
ใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บั การเพกิถอนตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
  มาตรา ๕๑ การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงนิ หรือให้ทรพัย์สินหรือ 
ให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจรติของผู้รบัประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองนัน้  
กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  มาตรา ๕๒ ค าสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายและไมอ่ยู่ในบงัคบัของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพกิถอนทัง้หมด
หรอืบางส่วนได ้แต่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายเนื่องจาก
ความเชื่อโดยสุจรติในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองได ้และให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ต้องรอ้งขอค่าทดแทนภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่ไดร้บัแจง้ใหท้ราบถงึการเพกิถอนนัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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และการมคี าสัง่อนุญาตให้เลกิรบัช่วงการท าเหมอืงของพนักงานเจา้หน้าที่กรณีนี้ไม่อาจถอืได้ว่า
เป็นการรบัรองสทิธกิารมปีระทานบตัรของผูฟ้้องคดแีต่อยา่งใด  
 ส าหรบัประเดน็ว่าผู้ฟ้องคดมีสีทิธยิื่นค าขอต่ออายุประทานบตัรหรอืไม่นัน้ มาตรา ๕๔ 
วรรคสี่๙ แห่งพระราชบญัญตัิแร่ฯ ก าหนดว่า การจะต่ออายุประทานบตัรได้จะต้องเป็นกรณี
ประทานบตัรสิ้นอายุลงตามสทิธปิระทานบตัรที่ได้รบั เมื่อผู้ถือประทานบตัรยื่นค าขอต่ออายุ  
ก่อนครบก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่
รฐัมนตรจีะต่ออายุประทานบตัรใหอ้กีกไ็ด ้เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ประทานบตัรของผูฟ้้องคดี
สิน้สุดลงเพราะศาลแพ่งมคี าพพิากษาใหผู้ฟ้้องคดลีม้ละลาย มไิดส้ิน้สุดลงตามอายุประทานบตัร 
ผูฟ้้องคดจีงึมอิาจยื่นค าขอต่ออายุประทานบตัรต่อเจา้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบญัญตัิแร่ฯ และมอิาจยื่นค าขอเวนคนืประทานบตัรต่อ 
เจา้พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนัได ้
เนื่องจากผูถ้อืประทานบตัรทีม่สีทิธเิวนคนืประทานบตัรตามบทบญัญตัดิงักล่าวจะต้องยื่นค าขอ
และมอบประทานบตัรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ก่อนสิ้นอายุประทานบตัร  
ดงันัน้ เมื่อประทานบตัรของผู้ฟ้องคดสีิ้นสุดลงแล้วเพราะศาลแพ่งมคี าพพิากษาให้ผู้ฟ้องคดี
ล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีจึงมอิาจยื่นค าขอเวนคืนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร ่
ประจ าทอ้งทีไ่ด ้ พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๒๖/๒๕๕๕) 
 

๓. การจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

๓.๑ การควบคมุมลพิษ 
 

 ๓.๑.๑  มลพิษทางอากาศและเสียง 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๓.๑.๒  มลพิษทางน ้า 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

                                                 
 ๙ พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 มาตรา ๕๔   ฯลฯ   ฯลฯ 
 ประทานบตัรใดได้ก าหนดอายุไว้ต ่ากว่ายีส่บิห้าปี เมื่อผู้ถอืประทานบตัรยื่นค าขอต่ออายุก่อนครบก าหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัต่อทรพัยากรธรณีประจ าทอ้งที ่รฐัมนตรจีะต่ออายุประทานบตัรใหอ้กีกไ็ด ้แต่เมือ่รวมก าหนดเวลาทัง้หมด
ตอ้งไมเ่กนิยีส่บิหา้ปี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 ๓.๑.๓  มลพิษอ่ืนและของเสียอนัตราย 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓.๓ การท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
 

 การท่ีการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อสร้างส่ิงล่วงล า้ล าน ้าแล้วเสรจ็
ก่อนท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างส่ิงล่วงล า้ล าน ้าได้ ถือเป็นการกระท า 
ท่ีฝ่าฝืนขัน้ตอนหรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๗ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบกับ 
มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้ทราบถึงการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของการนิคมฯ  
ผู้ย่ืนค าขอออกใบอนุญาตแล้ว แต่กลบัด าเนินการออกใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่การนิคมฯ 
โดยมีเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้การนิคมฯ ต้องปฏิบติัตามเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม จึงเป็นกรณีท่ีเห็นได้ว่าเง่ือนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตไม่มีสภาพบงัคบัในการปฏิบติัได้จริง และส่งผลให้ค าสัง่อนุญาตของอธิบดี
กรมเจ้าท่าเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย     

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคด ี

ที่ ๒) ด าเนินการถมทะเลโครงการก่อสรา้งท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ 
ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระยะที่ ๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการหรือกิจการที่ต้อง 
จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเสนอต่อส านักนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึไดจ้ดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มดงักล่าวเสนอต่อส านักงานนโยบาย
และแผนสิง่แวดลอ้มเพื่อพจิารณา รวมทัง้เสนอความเหน็เบือ้งตน้ต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการ
พจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ 
ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานยงัไม่ชดัเจน 



 
 
๕๔๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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จงึให้ข้อสังเกตเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ต่อมา คณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบในหลกัการแต่ใหล้ดขนาดพืน้ทีโ่ครงการ และก าหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด าเนินการโดยเฉพาะการจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในช่วงการก่อสร้างและช่วงด าเนินการ และให้ด าเนินการ เร่งร ัดแก้ไขปญัหา 
การกดัเซาะฝ ัง่บรเิวณหาดทรายทองซึง่เป็นผลกระทบทีเ่กดิจากการก่อสรา้งท่าเรอือุตสาหกรรม
มาบตาพุดระยะที่ ๑  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการฯ ตามมตขิองคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
ต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งพิจารณาแล้วได้เสนอความเห็นเบื้องต้น 
ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มมีตเิหน็ชอบรายงานดงักล่าว
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครดั  รวมทัง้ 
ให้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขเพิม่เติมของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  อย่างไรก็ด ีในระหว่างที่อธบิด ี
กรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี เดิม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)) ตรวจสอบ
มาตรการต่างๆ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ถมทะเลตามโครงการ
ระยะที่ ๒ ไปก่อนที่จะได้รบัใบอนุญาต ผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิติดชายทะเลอ้างว่า
ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างดงักล่าว เนื่องจากท าให้ที่ดนิของผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ซึ่งอยู่ติดกบั
โครงการก่อสรา้งดงักล่าว และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ถูกน ้าทะเลกดัเซาะจนชายฝ ัง่ไดร้บัความเสยีหาย  
ผู้ฟ้องคดีทัง้สี่และประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง 
แต่ไม่เป็นผล จงึมหีนังสอืร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์  ต่อมา นายกรฐัมนตร ี
ได้สัง่การตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกขโ์ดยให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ สัง่การให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการถมทะเลตามโครงการก่อสร้างฯ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว ้
เป็นการชัว่คราวจนกว่าจะไดม้กีารอนุญาตท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าใหถู้กต้องตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนด รวมทัง้ใหผู้้ถูกฟ้องคดทีัง้สองร่วมกนัรบัผดิชอบในการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั
ประชาชน และแก้ไขปญัหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินการและในอนาคตอนัเกิดจาก 
การถมทะเลที่กระท าไปก่อนได้รบัอนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้หยุดการถมทะเลตามโครงการ
ก่อสร้างฯ ระยะที่ ๒ แล้ว ส าหรบัระยะที่ ๓ ยงัไม่มกีารด าเนินโครงการ ส่วนการเยียวยา 
ความเสยีหายที่เกดิขึน้กบัประชาชนและการแก้ไขปญัหาผลกระทบที่เกดิขึน้นัน้ ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของชายฝ ัง่ที่เกิดจากโครงการถมทะเล 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
กระท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าโครงการก่อสร้างท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ ผู้ฟ้องคดทีัง้สี ่
เห็นว่าการออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระท าสิ่งล่วงล ้าล าน ้าดงักล่าวเป็นการละเลย 
ต่อหน้าทีไ่มป่ฏบิตัติามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ีท าใหท้ีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้สีซ่ ึง่ตัง้อยู่บนบรเิวณ



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๔๓  
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ชายหาดตดิกบัโครงการก่อสร้างท่าเรอืพพิาทพงัทลาย ถนนสาธารณะตลอดจนระบบนิเวศน์ 
และสิง่แวดล้อมในทะเลและบรเิวณใกล้เคยีงได้รบัความเสยีหาย จงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลูกสร้าง 
สิ่งล่วงล ้าล าน ้าโดยการถมทะเลโครงการก่อสร้างท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒  
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองปฏิบัติตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรทีี่ส ัง่การตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 โดยที่มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง๑๐ แห่งพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหาร คือ รฐัมนตร ี
ทีร่บัผดิชอบก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้มซึ่งต้อง
จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการออกประกาศว่า
ต้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบก่อน จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อให้มีผลใช้บังคับ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก าหนดให้ 
เมือ่คณะกรรมการผูช้ านาญการไดใ้หค้วามเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มแลว้ 
ใหเ้จา้หน้าที่ซึง่มอี านาจตามกฎหมายในการพจิารณาสัง่อนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาตน ามาตรการ
ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ  
สัง่อนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถอืว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนัน้ด้วย 
จงึเหน็ไดว้่า บทบญัญตัดิงักล่าวเป็นมาตรการทางกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 
หรอืเอกชนที่มกีารด าเนินโครงการหรอืกิจการที่มผีลกระทบสิ่งแวดล้อม และโดยที่รฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มเีจตนารมณ์ให้สทิธแิละเสรภีาพที่รฐัธรรมนูญฉบบันี้
รบัรองไวม้สีภาพบงัคบัไดท้นัททีีร่ฐัธรรมนูญประกาศใหม้ผีลใชบ้งัคบัโดยไม่ต้องรอใหม้กีารบญัญตัิ
กฎหมายอนุวตักิารมาใชบ้งัคบัก่อน การบงัคบัใช้มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
                                                 
 

 
๑๐-๑๑ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมให้รฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิมอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ
ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนที่มผีลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  
เพือ่เสนอขอความเหน็ชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 มาตรา ๕๐  ฯลฯ ฯลฯ 
     เมือ่คณะกรรมการผูช้ านาญการไดใ้หค้วามเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามมาตรา ๔๙ แลว้ 
ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึ่งมอี านาจตามกฎหมายในการพจิารณาสัง่อนุญาต หรอืต่ออายุใบอนุญาต น ามาตรการตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสัง่อนุญาต หรอืต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไข  
ทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรือ่งนัน้ดว้ย 
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แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จึงต้องด าเนินการ 
ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการของรฐัธรรมนูญดงักล่าวดว้ย 
 เมื่อโครงการก่อสร้างฯ ระยะที่ ๒ มลีกัษณะเป็นการถมทะเลอนัเป็นการปลูกสร้าง
อาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าเขา้ไปในทะเลภายในน่านน ้าไทยทีจ่ าต้องได้รบัอนุญาตจากผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ ในฐานะเจา้ท่าก่อนตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง๑๒ แห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย 
พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ส่งรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อมพจิารณา และต่อมาได้มหีนังสอืถงึผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
เพื่อขออนุญาตกระท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้า รวมทัง้แจ้งว่าได้เสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อมพจิารณาแล้ว ย่อมถอืได้ว่ามกีารปฏบิตัติาม
ขอ้ ๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม๑๓ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญัติการเดินเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
 
 

                                                 
 

๑๒ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าเข้าไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้า ของแม่น ้ า  
ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสญัจรของประชาชนหรอืที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายใน 
น่านน ้าไทยหรอืบนชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้ท่า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  
พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
 ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล าน ้ า ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดี 
กรมเจา้ท่าก าหนด โดยระบุวตัถุประสงคใ์นการใชอ้าคารหรอืสิง่อื่นใดทีข่ออนุญาตพรอ้มดว้ยหลกัฐานและเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรอืสิง่อื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล าแม่น ้าต้องมผีู้ประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรมเป็นผูร้บัรอง เวน้แต่อาคารหรอืสิง่อื่นใด  
ที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล าแม่น ้านัน้จะมขีนาดเล็ก และโครงสร้างท าด้วยไม้หรอื วสัดุอื่นที่ไม่คงทนถาวรไม่จ าต้องม ี
ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธารบัรอง  
 (๔) แผนผงัแสดงบรเิวณทีข่ออนุญาตและบรเิวณใกลเ้คยีง 
 (๕) หนงัสอืของจงัหวดัทีอ่าคารหรอืสิง่อื่นใดทีข่ออนุญาตปลกูสรา้งล่วงล ้าล าแมน่ ้าตัง้อยู่ รบัรองว่าไมเ่ป็นอุปสรรค
ต่อแผนพฒันาจงัหวดั ผงัเมอืง และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของจงัหวดั 
 (๖) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มซึ่งต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในกรณทีีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็นส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัใหย้ื่นค าขอพรอ้มหลกัฐานและเอกสาร
ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๔๕  

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ต้องรอการสัง่อนุญาตตามค าขอของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพจิารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง๑๔ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาตฯิ 
เมื่อปรากฏว่าต่อมา ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบในหลกัการ แต่ใหล้ดขนาดพื้นทีโ่ครงการฯ ระยะที่ ๒ และให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ส่งขอ้มูลชี้แจงรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นก่อนด าเนินโครงการ  
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มหีนังสือน าส่งข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อส านักงานนโยบาย 
และแผนสิง่แวดลอ้มแลว้  ต่อมา ส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้มเสนอความเหน็เบือ้งต้น
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสี่๑๕ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ซึง่คณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณาแล้วมมีตเิหน็ชอบ 
ในรายงานฯ ดงักล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอมาในรายงานฯ พรอ้มทัง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ น าส่ง
ส าเนาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าของโครงการฯ ระยะที่ ๒ ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิง่แวดล้อมเพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบและก าหนดเงื่อนไขเพิม่เติม 
แนบทา้ยใบอนุญาตใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองปฏบิตั ิ ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมอี านาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรอืในน่านน ้าไทยที่จะด าเนินการพจิารณาสัง่อนุญาตแก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ต่อไป   
 
 
 

                                                 
 

๑๔-๑๕ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๘ ในกรณีทีโ่ครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรา ๔๖  
เป็นโครงการหรอืกจิการซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริม่การก่อสร้างหรอืด าเนินการให้บุคคล 
ผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจตามกฎหมายนัน้ และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในการเสนอรายงานดงักล่าวอาจจดัท าเป็นรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกี าหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง กไ็ด ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในกรณทีีส่ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาเหน็ว่า การรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีขอ้มูลครบถ้วน หรอืได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมให้ถูกต้อง
ครบถว้นตามวรรคสามแลว้ ใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาเสนอความเหน็เบื้องต้น
เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รบัการเสนอรายงานนัน้  เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณาต่อไป 
 



 
 
๕๔๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทัง้นี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง๑๖ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง๑๗ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฯิ ส าหรบักรณีทีผู่้ฟ้องคดทีัง้สีเ่หน็ว่าขนาดพืน้ทีท่ีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ใช้ในการถมทะเลไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก าหนดนัน้  
เมื่อพจิารณาจากขัน้ตอนและกระบวนการที่พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาตฯิ ก าหนดไว้เกี่ยวกบัการพจิารณาให้ความเหน็ชอบรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการฯ เป็นอ านาจของคณะกรรมการผูช้ านาญการตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ลดขนาดพื้นที่ถมทะเล 
ตามมตขิองคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิจงึเป็นเรื่องทีเ่จา้หน้าที่ของรฐัซึง่มอี านาจหน้าที่
รบัผดิชอบและมอี านาจหน้าทีก่ ากบัดแูลจะตอ้งด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 
 นอกจากนี้ แมจ้ะปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ได้ก าหนดเงื่อนไขแนบทา้ย
ใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตาม อันสอดคล้องและเป็นไปตามความเห็น 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการโดยครบถ้วนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฯิ กต็าม แต่การถมทะเลตามโครงการฯ ระยะที ่๒ 
จะตอ้งด าเนินการภายหลงัจากไดร้บัใบอนุญาต และต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขแนบทา้ยใบอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตัง้แต่ก่อนเริ่มด าเนินการ 
จนด าเนินการแล้วเสร็จ  ดังนัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด าเนินการกระท าสิ่งล่วงล ้าล าน ้ า 
ดว้ยการถมทะเลตามโครงการฯ ระยะที ่๒ แลว้เสรจ็ก่อนทีจ่ะไดร้บัอนุญาตจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จงึเป็นการกระท าโดยฝ่าฝืนขัน้ตอนหรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญัตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๗  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ออกใบอนุญาตใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ก่อสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าและก าหนดเงื่อนไขแนบทา้ยใบอนุญาต
ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ต้องปฏบิตัภิายหลงัจากทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ จงึเป็นกรณีที ่
มผีลท าให้เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตไม่มสีภาพในการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการควบคุม 
                                                 
 ๑๖-๑๗ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๙  ฯลฯ ฯลฯ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรอืในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการ  
ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่มอี านาจตามกฎหมายสัง่อนุญาตแก่บุคคลซึง่ขออนุญาตได้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๐  ฯลฯ ฯลฯ 
 เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจตามกฎหมายในการพจิารณาสัง่อนุญาต หรอืต่ออายุใบอนุญาต น ามาตรการ  
ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมไปก าหนดเป็นเงือ่นไขในการสัง่อนุญาต หรอืต่ออายุใบอนุญาต 
โดยใหถ้อืว่าเป็นเงือ่นไขทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรือ่งนัน้ดว้ย  
 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๔๗  
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และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึเป็นการออกค าสัง่ 
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อการออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้กระท ามา 
เป็นเวลานานแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ด าเนินการตามใบอนุญาตนัน้จนเสร็จสิ้นแล้ว  
หากศาลมคี าบงัคบัใหเ้พกิถอนค าสัง่ดงักล่าวกจ็ะมผีลใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ต้องด าเนินการเพื่อให้ 
กลบัสู่สภาพเดิม รวมถึงการรื้อถอนสิ่งล่วงล ้าล าน ้าทัง้หมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทีต่ามมาจากการรือ้ถอน และระบบการลงทุนทีไ่ดด้ าเนินการมาโดยต่อเนื่องตลอดมา 
รวมถึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ดงันัน้ แม้ว่าท่าเทยีบเรอือันเป็นสิง่ล่วงล ้าล าน ้า 
ที่พพิาทจะมลีกัษณะที่อาจอนุญาตได้ตามข้อยกเว้นในข้อ ๕๑๘ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
อาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ได้ใช้อ านาจออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า๑๙ แห่งพระราชบญัญัติการเดินเรือ 
ในน่านน ้าไทยฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึต้องช าระค่าปรบัตามพื้นที่ของอาคารหรอืสิง่อื่นใด 
ในอตัราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท และโดยที่
เง ื่อนไขที่ก าหนดท้ายใบอนุญาต เป็นเงื่อนไขส าคญัที่ไม่อาจยกเว้นหรอืปฏบิตัิเป็นอย่างอื่นได ้
โดยเฉพาะกรณีการปฏบิตัิตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทีเ่สนอมาในรายงานโดยเคร่งครดั กรณีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ในเรื่องต่างๆ ให้กรมเจา้ท่าและส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม กรณีที่หากเกดิปญัหา
สิง่แวดล้อมขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องด าเนินการแก้ปญัหาโดยเร็ว กรณีที่เกิดการร้องเรยีน 
ด้านทรพัยากรสตัว์น ้าและอื่นๆ และได้รบัการพสิูจน์ว่าเป็นจรงิ เจ้าของโครงการจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายทัง้หมด และในกรณีเกิดความเสยีหายจากการถมทะเล เช่น การกดัเซาะพงัทลาย 
ของชายหาดหรอืความเสียหายอื่นๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องด าเนินการแก้ไขทนัที ตลอดจน 

                                                 
 

๑๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  
พระพุทธศกัราช  ๒๔๕๖ 
     ขอ้ ๕ เจา้ท่าอาจอนุญาตใหป้ลูกสร้างอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าที่ไม่มลีกัษณะตามขอ้ก าหนดในขอ้ ๔  
เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลกัษณะของอาคารหรอืลกัษณะของการล่วงล ้าล าแม่น ้านัน้ 
ในราชกจิจานุเบกษา และใหถ้อืเป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตต่อไปได้ 
 

๑๙ พระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     มาตรา ๑๑๘ ทว ิ  ฯลฯ   ฯลฯ 
     ในกรณีที่เจ้าท่าจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่งอาจอนุญาตได้  
และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองยอมช าระค่าปรบัตามทีเ่จา้ท่าก าหนดตามอตัราในมาตรา ๑๑๘ แลว้ เจา้ท่าจะออกใบอนุญาตให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองกไ็ดแ้ละเมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ใหเ้สยีค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทว ิ
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ปฏิบตัิตามข้อแนะน าของกรมเจ้าท่าและส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครดั   
อกีทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ต้องรบัผดิชอบและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายรวมถงึค่าเสยีหายจากการกระท า
เพื่อป้องกนัความเสยีหายรา้ยแรงที่เกิดขึน้ตามมา  นอกจากน้ี ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง
ตรวจสอบและพจิารณาป้องกนัหรอืเยยีวยาความเสยีหายที่เกดิขึน้จากการด าเนินการถมทะเล
ตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และสมควรก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่เรยีกใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ช าระค่าปรบักรณีนี้ใหค้รบถ้วนถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนดภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัที่มคี าพพิากษา หากพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ยงัไม่ยนิยอมช าระค่าปรบั ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพกิถอนใบอนุญาตตัง้แต่ 
วนัถดัจากทีค่รบก าหนด ๙๐ วนั  

 ส าหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทัง้สี่ ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามค าสัง่
นายกรฐัมนตรทีีส่ ัง่การตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขโ์ดยใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑  
สัง่การให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการถมทะเลโครงการฯ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้เป็น 
การชัว่คราวก่อนจนกว่าจะไดม้กีารอนุญาตใหท้ าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าใหถู้กต้องตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย 
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ 
และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดไว้ นัน้ หน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะต้องปฏบิตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด ก็คอืการสัง่การให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการถมทะเลไว้ก่อนจนกว่า 
จะมกีารอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มหีนังสอืสัง่การให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการถมทะเลโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้ร ับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ แล้ว การทีผู่้ฟ้องคดทีัง้สี่น าคดมีาฟ้องต่อศาลภายหลงัจากทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ณ เวลาที่มกีารฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึไม่มีหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัใินการใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ หยุดการถมทะเล เหตุแห่งการฟ้องคดี
ข้อหาน้ีหมดสิ้นไปแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทัง้สี่จะน าคดีมาฟ้อง  ทัง้นี้  ไม่ว่าในขณะที่ฟ้องนัน้ 
จะปรากฏโดยแจ้งชัดว่าการอนุญาตดังกล่าว เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายตามค าสัง่
นายกรฐัมนตรแีลว้หรอืไม ่เนื่องจากการพจิารณาว่าการอนุญาตเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
หรอืไม่ จ าต้องได้รบัการตรวจสอบโดยศาล ตราบใดที่ศาลยงัไม่ได้มีค าพิพากษา เพิกถอน
ใบอนุญาตนัน้กต็้องถอืว่าใบอนุญาตยงัคงมผีลในทางใหส้ทิธแิก่ผู้รบัใบอนุญาตทีจ่ะด าเนินการ
ตามใบอนุญาตนั ้นอยู่   พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสัง่ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ช าระค่าปรบัให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๑๘ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ 
ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่ศาลมคี าพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบตัิตามภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวใหเ้พกิถอนใบอนุญาต โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเก้าสบิวนั
นับแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา และมขีอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแนวทางหรอืวธิกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
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ค าพพิากษาในคดนีี้ว่า เมือ่การก่อสรา้งตามโครงการนี้เป็นโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ในวงกว้าง และต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขที่ก าหนดแนบท้ายใบอนุญาต  ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
จงึสมควรเรง่รดัตดิตามตรวจสอบว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขแนบทา้ยใบอนุญาต
แล้วหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงมาตรการการป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝ ัง่และมาตรการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝ ัง่ โดยจัดท า 
แนวป้องกันการพังทลายของชายฝ ัง่และดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมัน่คงแข็งแรง  
ปรบัสภาพพื้นที่ด้านหลงัและป้องกนัเขื่อนหินเรยีงสองฝ ัง่ถนนเลียบชายหาดที่เสียหายจาก 
การกดัเซาะจากการถมทะเลตามโครงการให้มรีะดบัพื้นที่ใกล้เคยีงกบัระดบัพื้นที่เดมิ ซึ่งหาก 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็เป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจพิจารณา 
เพิกถอนใบอนุญาต หรือด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได ้ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๑/๒๕๕๕) 

 

๔. ความรบัผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรฐั 
 

๔.๑ ความรบัผิดในค่าเสียหายจากการระบายน ้าเสียลงสู่ล าคลอง 
 

 กรมชลประทานเป็นหน่วยงานทางปกครองท่ีมีหน้าท่ีจัดให้ได้มาซ่ึงน ้า 
เพ่ือกกัเก็บ รกัษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน ้าเพ่ือการเกษตร รวมถึงการป้องกนั
ความเสียหายอนัเกิดจากน ้าซ่ึงอยู่ในเขตชลประทานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติั
การชลประทานหลวง พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกบัมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายส่งน ้าและบ ารงุรกัษา ๑ 
ชลบุรี  ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดของกรมชลประทาน เปิดประตูระบายน ้า 
เพ่ือระบายน ้าเสียลงสู่แม่น ้าบางปะกง ในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมและไม่ได้มีหนังสือ 
แจ้งเตือนล่วงหน้า ทัง้ท่ีมิใช่กรณีเร่งด่วนท่ีจะได้รบัยกเว้นไม่ต้องท าหนังสือแจ้งเตือน 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เป็นเหตุให้ปลาในกระชังของผู้ฟ้องคดีตายเป็นจ านวนมาก การเปิด 
ประตรูะบายน ้าดงักล่าวจึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออนัเป็นการกระท าละเมิด
ต่อผู้ฟ้องคดี กรมชลประทานจึงต้องรบัผิดในผลแห่งการกระท าละเมิดดงักล่าวให้แก่ 
ผูฟ้้องคดี 
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชงัโดยได้รบัอนุญาต  

และท าการเลี้ยงที่แม่น ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ฟ้องว่า เมื่อวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
ไดร้บัแจง้จากลกูจา้งว่าปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัลอยหวัโดยไม่ทราบสาเหตุ ผูฟ้้องคดจีงึใหอ้อกซเิจน 
พรอ้มทัง้ใชเ้ครือ่งดนัน ้าบรเิวณกระชงัใหก้ระแสน ้ามกีารไหลเวยีนดขีึน้ แต่ในวนัต่อมาปรากฏว่า
มปีลาตายเป็นจ านวนมาก ผู้ฟ้องคดจีงึไดแ้จง้ใหผู้้แทนประมงจงัหวดัฉะเชงิเทราประจ าอ าเภอ
บางปะกง ไปตรวจสอบความเสยีหาย ท าใหท้ราบว่าเมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ฝ่ายส่งน ้า
และบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ีซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบโครงการชลประทานพานทอง - พานทองขยาย  
ได้เปิดประตูระบายน ้าคลองพานทองระบายน ้าเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น ้าบางปะกง  
โดยไม่ได้แจง้ให้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชงัทราบล่วงหน้าเหมอืนที่เคยปฏบิตัมิา  ทัง้นี้ 
กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่า เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน และก่อนการเปิดประตู 
ระบายน ้าดงักล่าว ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ีได้แจ้งให้นายกเทศมนตรตี าบลท่าขา้ม  
ซึ่งเป็นผู้น าท้องถิ่นและเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ใกล้กับประตูระบายน ้ า  
คลองพานทองมากที่สุดทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการระบายน ้ าดังกล่าวท าให้น ้ าเสีย 
ไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ปลาที่เลี้ยงไว้ได้ร ับความเสียหาย  
ซึ่งส านักงานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทราได้มหีนังสอืถึงผู้ว่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราแจ้งว่า  
ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหายเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคดเีป็นจ านวนเงนิดงักล่าว  
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้มีมาตรการบ าบัดน ้ าเสียก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น ้ าบางปะกง  
รวมทัง้ให้รื้อถอนประตูระบายน ้าที่ปลูกสร้างในพื้นที่คลองธรรมชาติและปิดกัน้ทางน ้าที่ไหล  
ตามคลองธรรมชาตทิีไ่มไ่ดป้ระกาศเป็นทีช่ลประทานออกไป 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมหีน้าที่จดัให้ได้มาซึ่งน ้าเพื่อกัก เก็บ 

รกัษา ควบคุม ส่ง ระบายหรอืแบ่งน ้าเพื่อการเกษตร การพลงังาน การสาธารณูปโภค หรอื 
การอุตสาหกรรม และรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน ้ า กับการคมนาคม 
ทางน ้ าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานตามมาตรา ๔๒๐ แห่งพระราชบญัญัติการชลประทานหลวง 
                                                 

๒๐ พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิการชลประทานหลวง 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
  “การชลประทาน” หมายความว่า กจิการที่กรมชลประทานจดัท าขึ้นเพื่อใหไ้ด้มา ซึ่งน ้าหรอืเพื่อกกั เก็บ รกัษา 

ควบคุม ส่ง ระบายหรอืแบ่งน ้าเพือ่เกษตรกรรม การพลงังาน การสาธารณูปโภค หรอืการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถงึ
การป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากน ้ากบัรวมถงึการคมนาคมทางน ้าซึง่อยู่ในเขตชลประทานดว้ย 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๕๑  
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พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘  
ประกอบกบัมาตรา ๔๒๑ แห่งพระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ีซึง่มหีน้าที่รบัผดิชอบโครงการ
ชลประทานพานทอง - พานทองขยาย เป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีภารกิจหลัก  
คือ การระบายน ้ า การเก็บกักน ้ า และการป้องกันน ้ าเค็มโดยการควบคุมสถานีสูบน ้ า ประตู 
ระบายน ้า และทางระบายน ้าตามแนวคนักัน้น ้า โดยมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการดูแลปิด - เปิด
ระบายน ้ าในแต่ละประตูระบายน ้ า ซึ่งต้องปฏิบัติงานและรบัผิดชอบตลอดเวลาทัง้ในเวลา 
และนอกเวลาราชการ รวมทัง้วนัหยุดราชการ โดยในการระบายน ้าที่ผ่านมาโครงการชลประทาน 
พานทอง - พานทองขยาย ได้ปฏบิตั ิการระบายน ้าใน ๓ กรณี ดงันี้ กรณีที่ ๑ ภาวะที ่
น ้าในคลองพานทองหรอืในพื้นที่มคีวามเสี่ยงเบื้องต้นเรื่องคุณภาพน ้าและมคีวามจ าเป็นต้อง
ระบายเพื่อรกัษาระดับน ้ าไม่ให้ท่วมพื้นที่ลุ่มต ่ าตามแนวคลองชลประทานพานทองในระดับ 
ที่สูงมาก ... และกรณีที่ ๓ ภาวะที่เกิดอุทกภยัในพื้นที่ตอนบน ซึ่งต้องระบายน ้าผ่านทุกประตู
ระบายน ้ า ทางระบายน ้ า และสถานีสูบน ้ า เพื่อเร่ งระบายน ้ าออกจากพื้นที่น ้ าท่วมโดยเร็ว 
โดยไม่ค านึงถงึปญัหาเรื่องคุณภาพน ้า และระบายน ้าในปรมิาณสูงสุดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ในช่วงเวลาน ้าขึน้และน ้าลง ซึง่การด าเนินการระบายน ้าในกรณีที่ ๑ และกรณีที ่๓ นัน้ ก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการระบายน ้าจะต้องท าหนังสอืราชการจากโครงการชลประทานชลบุร ีเพื่อแจง้เทศบาล
ต าบลท่าข้ามและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถท าหนังสือราชการได้ทัน  
และก่อนทีจ่ะเปิดประตูระบายน ้า หวัหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ีและ/หรอืเจา้หน้าที่
ระดบัปฏบิตัจิะแจ้งประสานกบันายกเทศมนตรตี าบลท่าข้ามในฐานะผู้น าท้องถิ่นและในฐานะ
ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชงัที่อยู่ใกล้ประตูระบายน ้าคลองพานทองมากที่สุด  เมื่อขอ้เทจ็จรงิ
ปรากฏว่า ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีกลุ่มชาวบ้านร้องเรียนเรื่องน ้ าท่วมพื้นที่ 
และบา้นเรอืนบางส่วน ทัง้เป็นน ้าเน่าเสยีท าใหร้าษฎรในพื้นทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายมาก 
ต่อมา ในวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เจ ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ี 

                                                 
๒๑ พระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๔ ใหก้รมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินการจดัใหไ้ดม้าซึง่น ้า หรอืกกั เกบ็ รกัษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรอืแบ่งน ้าเพือ่เกษตรกรรม การพลงังาน 

การสาธารณูปโภค หรอืการอุตสาหกรรม 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกบัการป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากน ้า ความปลอดภยัของเขื่อนและอาคารประกอบ  

และการคมนาคมทางน ้าซึง่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนด าเนินการเกีย่วกบักจิกรรมพเิศษต่างๆ ทีไ่ม่ไดเ้ป็นแผนงานประจ าปี 
ของกรมชลประทาน  

 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมชลประทานหรือตามที่กระทรวง  
หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย  
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ได้เปิดประตูระบายน ้าคลองพานทองเพื่อระบายน ้าเสยีจากคลองพานทองลงสู่แม่น ้าบางปะกง 
จงึถอืไดว้่าเจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดไีดท้ราบเรือ่งน ้าท่วมพืน้ทีร่าษฎรดงักล่าวแลว้ตัง้แต่วนัที ่๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวนัที่ประชาชนร้องเรยีนขอให้เปิดประตูระบายน ้าคลองพานทอง 
และเป็นเวลาก่อนการเปิดประตูระบายน ้าคลองพานทองถงึ ๒ วนัท าการ เจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดี
จงึสามารถท าหนังสอืราชการจากโครงการชลประทานชลบุรแีจง้ให้ผู้ฟ้องคดรีวมทัง้ผู้ประกอบการ
เลี้ยงปลาในกระชงัทราบล่วงหน้าได้อย่างช้าในวนัที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพราะสถานที่ตัง้ 
ของฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ีอยู่ในพื้นทีไ่ม่ห่างไกลกบัผูฟ้้องคดแีละผูป้ระกอบอาชพี
เลีย้งปลารายอื่นมากนกั ประกอบกบัเจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดคีวรคาดหมายไดว้่าหากมฝีนตก
ในช่วงวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาจท าให้ราษฎรที่ประสบปญัหาน ้ าท่วม 
ได้รบัความเดือดร้อนมากขึ้น และอาจท าให้ไม่สามารถท าหนังสอืแจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลา 
ในกระชงัได้ทนั  ดงันัน้ การเปิดประตูระบายน ้าดงักล่าวจงึไม่ใช่กรณีเร่งด่วนที่จะท าให้โครงการ
ชลประทานไมต่อ้งท าหนงัสอืราชการแจง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งแต่อย่างใด และเมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัไดว้่า  
น ้าที่โครงการชลประทานพานทอง - พานทองขยาย ระบายลงสู่แม่น ้าบางปะกงเป็นน ้าเสีย 
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อการอยู่อาศยัของสตัว์น ้า  อกีทัง้ ได้ระบายในช่วงน ้าตาย กล่าวคอื เป็นเวลาที่น ้า 
มกีารขึ้นและลงเล็กน้อยซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมในการระบายน ้ า เมื่อน ้ าไหลผ่านกระชัง 
เลีย้งปลาของผูฟ้้องคดซีึง่ไม่ทราบถงึการระบายน ้าล่วงหน้ามาก่อน จงึท าใหไ้ม่ไดเ้ตรยีมการป้องกนั
ความเสยีหาย และท าให้ปลาที่เลี้ยงในกระชงัตายเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัก่อนการระบายน ้า
ของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงร ักษา ๑ ชลบุรี ไม่พบว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณ 
ดงักล่าวตายแต่อย่างใด จงึเชื่อได้ว่าสาเหตุที่ปลาในกระชงัของผู้ฟ้องคดตีายเป็นจ านวนมาก 
เกดิจากการระบายน ้าเสยีจากคลองพานทองลงสู่แมน่ ้าบางปะกงในวนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
ดังนัน้ การเปิดประตูระบายน ้ าดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงร ักษา ๑ ชลบุร ี 
จงึเป็นการด าเนินการที่ไม่ได้ใช้ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบั 
ความเสยีหายจากการทีป่ลาในกระชงัทีผู่ฟ้้องคดเีลีย้งไวต้ายเป็นจ านวนมาก อนัเป็นการกระท า
โดยประมาทเลนิเล่อซึง่เป็นการกระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคดตีามมาตรา ๔๒๐๒๒ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักดัของฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษา ๑ ชลบุร ี 
 

                                                 
๒๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ด ี  

แก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ท าละเมดิจ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน 
เพือ่การนัน้  
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จงึต้องรบัผดิในผลแห่งการกระท าละเมดิดงักล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๒๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
พึงใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนัน้  เมื่อข้อเท็จจริงรบัฟงัได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหายเป็นปลา 
ขนาด ๖ ขดี ถงึ ๗ ขดี จ านวน ๕,๐๐๐ ตวั น ้าหนัก ๓,๐๐๐ กโิลกรมั คดิเป็นค่าเสยีหายจ านวน 
๔๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามความเห็นของส านักงานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบกับ
ภาพถ่ายปลาตายที่ส่งศาลปกครองชัน้ต้น แต่เมื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อ ผู้ได้ร ับอนุญาต 
ท าการประมงเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าในพื้นที่อนุญาตของอ าเภอบางปะกงที่อนุญาตเลี้ยงปลากะพง 
ในกระชังพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร ับอนุญาตให้เลี้ยงปลาในกระชัง จ านวน ๑๗ กระชัง เท่านัน้  
แต่ผู้ฟ้องคดีได้เลี้ยงปลาทัง้หมดถึง ๒๙ กระชัง โดยปล่อยปลาลงเลี้ยงกระชงัละ ๗,๐๐๐ ตัว 
มากกว่าผู้เลี้ยงปลาในกระชังรายอื่นที่ได้ร ับอนุญาตเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งปล่อยปลา 
ลงเลี้ยงกระชงัละ ๑,๕๐๐ ตัว ถึง ๒,๐๐๐ ตวั เท่านัน้ ความเสยีหายจากปลาตายเป็นจ านวนมาก 
จงึเกดิขึน้เน่ืองจากผูฟ้้องคดไีดเ้ลีย้งปลามากกว่าที่ได้รบัอนุญาตไปถงึ ๑๒ กระชงั และเลีย้งปลา
หนาแน่นถึงกระชังละ ๗,๐๐๐ ตัว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่ปล่อยปลาลงเลี้ยงหนาแน่นดังกล่าว  
ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีก็จะน้อยลง จงึสมควรลดค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะต้องชดใช ้
ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีจ านวน ๑ ใน ๓ ของค่าเสยีหายที่ผู้ฟ้องคดไีดร้บัจากปลากะพงตายจากจ านวนเงนิ 
๔๕๐,๐๐๐ บาท ลดลงเป็นจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาล 
มคี าพิพากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๗/๒๕๕๕ และท่ี อ.๕๙๐/๒๕๕๔ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 

 

 ๔.๒ ความรบัผิดในค่าเสียหายจากการด าเนินการถมทะเล 

  

 มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  
๒๕๕๐ ประกอบกบัมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองและพฒันา
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน ควบคู่กบัหลกัท่ีว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ก่อมลพิษ 
จึงต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรบัความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย  
และการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมท่ีเสียไป  ดงันัน้ กรณีท่ีการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                                 

๒๓ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕  หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิทีเ่จา้หน้าทีข่องตนไดก้ระท าในการปฏบิตัหิน้าที่ 

ในกรณนีี้ผูเ้สยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ด าเนินโครงการถมทะเลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซ่ึงอาศยัอยู่บริเวณโครงการ
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างทัง้ทางจิตใจและทางทรพัยสิ์น ซ่ึงศาลสามารถก าหนด
ค าบงัคบัให้การนิคมฯ ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรพัยากรธรรมชาติท่ีถกูท าลาย 
หรือมูลค่าของทรพัย์สินและจิตใจของผู้ฟ้องคดีได้  โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ให้เห็น 
ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือพิสูจน์ข้อเทจ็จริงดงักล่าว
ต่อศาล ศาลจึงไม่อาจก าหนดความเสียหายให้แก่ผูฟ้้องคดีทัง้ส่ีได้ 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหก้ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 

ด าเนินการถมทะเลโครงการก่อสร้างท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓  
ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระยะที่ ๑ โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการหรอืกจิการที่ต้องจดัท า 
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึไดจ้ดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มดงักล่าวเสนอต่อส านักงานนโยบาย 
และแผนสิง่แวดลอ้มเพื่อพจิารณา รวมทัง้เสนอความเหน็เบือ้งตน้ต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการ
พจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ 
ความเหน็ชอบตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานยงัไม่ชดัเจน  
จงึให้ข้อสังเกตเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   ต่อมา คณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบในหลกัการ แต่ใหล้ดขนาดพืน้ทีโ่ครงการ และก าหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด าเนินการ โดยเฉพาะการจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในช่วงการก่อสร้างและช่วงด าเนินการ และให้ด าเนินการเร่งร ัดแก้ไขปญัหา 
การกดัเซาะฝ ัง่บรเิวณหาดทรายทองซึง่เป็นผลกระทบทีเ่กดิจากการก่อสรา้งท่าเรอือุตสาหกรรม
มาบตาพุดระยะที่ ๑  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการฯ ตามมตขิองคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
ต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งพิจารณาแล้วได้เสนอความเห็นเบื้องต้น 
ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มมีติเห็นชอบรายงาน
ดงักล่าวและใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ปฏบิตัติามมาตรการทีเ่สนอไวใ้นรายงานอยา่งเคร่งครดั รวมทัง้
ให้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  อย่างไรก็ด ีในระหว่างที่อธบิด ี
กรมเจา้ท่า (อธบิดกีรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ีเดมิ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑)) ตรวจสอบ
มาตรการต่างๆ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ถมทะเลตามโครงการ
ระยะที่ ๒ ไปก่อนที่จะได้รบัใบอนุญาต ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิติดชายทะเลอ้างว่าได้รบั
ผลกระทบจากการก่อสรา้งดงักล่าว เนื่องจากท าใหท้ี่ดนิของผู้ฟ้องคดทีัง้สี ่ซึง่อยู่ตดิกบัโครงการ
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ก่อสรา้งดงักล่าว และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ถูกน ้าทะเลกดัเซาะจนชายฝ ัง่ได้รบัความเสยีหาย ผู้ฟ้องคด ี
ทัง้สี่และประชาชนผู้อยู่อาศยับรเิวณดงักล่าวได้รอ้งเรยีนต่อผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองแต่ไม่เป็นผล  
จึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์   ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้สัง่การ 
ตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขโ์ดยใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ สัง่การใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒ หยุดการถมทะเลตามโครงการก่อสร้างฯ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้เป็นการชัว่คราว
จนกว่าจะไดม้กีารอนุญาตท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด รวมทัง้
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองร่วมกนัรบัผิดชอบในการเยยีวยาความเสยีหายที่เกิดขึ้นกบัประชาชน  
และแก้ไขปญัหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินการและในอนาคตอนัเกิดจากการถมทะเล 
ทีก่ระท าไปก่อนได้รบัอนุญาต ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไดห้ยุดการถมทะเลตามโครงการก่อสรา้งฯ 
ระยะที่ ๒ แล้ว ส าหรบัระยะที่ ๓ ยงัไม่มกีารด าเนินโครงการ ส่วนการเยยีวยาความเสยีหาย 
ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนและการแก้ไขปญัหาผลกระทบที่เกดิขึน้นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ตรวจสอบแล้ว 
เห็นว่าไม่พบความเปลี่ยนแปลงของชายฝ ัง่ที่เกิดจากโครงการถมทะเลของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
แต่อย่างใด  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระท าสิ่งล่วงล ้าล าน ้ า
โครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทัง้สี่เห็นว่า การออก
ใบอนุญาตใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ กระท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าดงักล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าทีไ่ม่ปฏบิตัิ
ตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ีท าให้ที่ดนิของผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ซึ่งตัง้อยู่บนบรเิวณชายหาดตดิกบั
โครงการก่อสรา้งท่าเรอืพพิาทพงัทลาย ถนนสาธารณะตลอดจนระบบนิเวศน์และสิง่แวดล้อม 
ในทะเลและบรเิวณใกล้เคียงได้รบัความเสียหาย จงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนใบอนุญาตของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีอ่นุญาตใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า
โดยการถมทะเลโครงการก่อสรา้งท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่๒ และให้ผูถู้กฟ้องคดี
ทัง้สองปฏบิตัิตามค าสัง่ของนายกรฐัมนตรทีี่ส ัง่การตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย  
รอ้งทุกข ์

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ก่อสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าแล้วเสรจ็ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  

จะออกใบอนุญาตก่อสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าดว้ยการถมทะเลตามโครงการฯ ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
เ ป็ นการกระท าที่ ฝ่ า ฝื นขั ้นตอนหรือวิธีการอันเ ป็นสาระส าคัญตามที่ ก าหนดไว้ ใน 
มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
ประกอบกบัมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมฯ
ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดก่ีอสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าและก าหนด
เงือ่นไขแนบทา้ยใบอนุญาตใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ต้องปฏบิตัภิายหลงัจากทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็ จงึเป็นกรณทีีม่ผีลท าใหเ้งือ่นไขแนบทา้ยใบอนุญาตไม่มสีภาพในการปฏบิตัเิพื่อประโยชน์



 
 
๕๕๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ในการควบคุมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมในบรเิวณพื้นทีท่ี่มกีารก่อสรา้ง การที่ผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๑ ออกใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลงัจากที่การด าเนินการเสร็จสิ้น  
จงึเป็นการออกค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

 และโดยที่มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ประกอบกบัมาตรา ๙๖๒๕ และมาตรา ๙๗๒๖ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ 
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติฯ มเีจตนารมณ์ในการคุ้มครองและพฒันาสิง่แวดล้อม 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน ควบคู่กับหลักที่ว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยผู้ก่อมลพิษนัน้จ าต้อง 
รบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมทีเ่สยีไป ซึง่กรณีของผูฟ้้องคดทีัง้สีถ่อืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างกวา้งทัง้ทางจติใจ
และทางทรพัยส์นิอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการถมทะเลของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ซึ่งศาลสามารถ
ก าหนดค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรพัยากรธรรมชาติ 
ทีถู่กท าลาย หรอืมูลค่าของทรพัยส์นิและจติใจของผูฟ้้องคดทีัง้สีท่ ีเ่สยีหายได ้แต่เมื่อผูฟ้้องคดทีัง้สี่
มไิด้โต้แย้งหรอืพสิูจน์ข้อเท็จจรงิต่อศาลว่า การท าลายคุณค่าและความงดงามตามธรรมชาติ 
ที่เคยมองเหน็ได้ในแนวตรงจากชายฝ ัง่ทะเลบรเิวณที่ดนิของผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ โดยเฉพาะคุณค่า

                                                 
๒๔ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๖๗ สทิธขิองบุคลที่จะมสี่วนร่วมกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์ บ ารุงรกัษา และการได้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม เพื่อให้  
ด ารงชพีอยู่ไดอ้ย่างปกตแิละต่อเนื่องในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติ
ของตน ย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๕-๒๖ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

   มาตรา ๙๖ แหล่งก าเนิดมลพษิใดก่อใหเ้กดิหรอืเป็นแหล่งก าเนิดของการรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษิ 
อนัเป็นเหตุให้ผู้อื่นไดร้บัอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกายหรอืสุขภาพอนามยั หรอืเป็นเหตุให้ทรพัย์สนิของผู้อื่นหรอืของรฐัเสยีหาย  
ดว้ยประการใดๆ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพษินัน้ มหีน้าทีต่้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหาย 
เพื่อการนัน้ ไม่ว่าการรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษินัน้จะเกดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของเจ้าของ  
หรอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิหรอืไมก่ต็าม เวน้แต่ในกรณทีีพ่สิจูน์ไดว้่ามลพษิเช่นว่านัน้เกดิจาก 

   (๑) เหตุสุดวสิยัหรอืการสงคราม 
   (๒) การกระท าตามค าสัง่ของรฐับาลหรอืเจา้พนกังานของรฐั 
   (๓) การกระท าหรอืละเวน้การกระท าของผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหายเองหรอืของบุคคลอื่น ซึ่งมหีน้าที่

รบัผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้ม ในการรัว่ไหลหรอืการแพร่กระจายของมลพษินัน้ 
   ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิด 

ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถงึค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีท่างราชการตอ้งรบัภาระจ่ายจรงิในการขจดัมลพษิทีเ่กดิขึน้นัน้ดว้ย 
๒๖   มาตรา ๙๗ ผูใ้ดกระท าหรอืละเวน้การกระท าด้วยประการใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการท าลายหรอื 

ท าให้สูญหายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตซิึ่งเป็นของรฐั หรอืเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ มหีน้าทีต่้องรบัผดิชอบ
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่รฐัตามมลูค่าทัง้หมดของทรพัยากรธรรมชาตทิีถู่กท าลาย สญูหาย หรอืเสยีหายไปนัน้ 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๕๕๗  
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ทางด้านทศันียภาพ และการลดลงของมูลค่าที่ดนิต่อการพฒันาเพื่อเป็นที่พกัชายทะเลเป็นผล 
ที่สืบเนื่ องมาจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ที่ศาลสมควรจะเยยีวยาความเสียหายให้อย่างไร ศาลจงึไม่อาจก าหนดความเสียหายให้แก่ 
ผูฟ้้องคดทีัง้สีไ่ด ้ อยา่งไรกต็าม เมือ่เงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตด าเนินการ
ชดใช้ค่าเสยีหายหรอืรบัผิดชอบในความเสียหายจากการถมทะเล  ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
จงึตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบและชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ซึง่เมื่อพสิูจน์ไดว้่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้จรงิ 
เจา้ของโครงการสมควรต้องพจิารณาชดใชค้่าเสยีหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้
การด าเนินการป้องกนัและเยยีวยาความเสยีหายที่จะเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการดงักล่าว
เป็นกรณีทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง  พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่
เรยีกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ช าระค่าปรบัให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบญัญัต ิ
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ ภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ไม่ปฏบิตัิตามภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้เพกิถอนใบอนุญาตก่อสร้างสิง่ล่วงล ้าล าน ้าพพิาท 
โดยให้มผีลตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนด ๙๐ วนั นับแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๑/๒๕๕๕) 

 

 



 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๓ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
๑. กรณีเก่ียวกบัอาหาร 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

๒. กรณีเก่ียวกบัยา 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. กรณีเก่ียวกบัสินค้าไม่ปลอดภยั 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

๔. กรณีเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 การคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีวัตถุประสงค์เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจ 
ให้ได้รบัข้อมลูข่าวสารของสินค้าและบริการท่ีถกูต้อง ได้รบัความปลอดภยัจากการใช้สินค้า
หรือบริการ และได้รบัความเป็นธรรมในการท าสญัญา โดยสิทธิท่ีจะได้รบัความเป็นธรรม
ในการท าสญัญาดงักล่าวนัน้ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รบัความเป็นธรรมในการ 
ท าสญัญากบัผู้ประกอบธุรกิจ แต่ไม่ถึงขนาดท่ีจะห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจผิดสญัญา 
กบัผู้บริโภคแต่ประการใด เน่ืองจากเรื่องการผิดสญัญาเป็นเร่ืองระหว่างคู่กรณีท่ีต้อง
ด าเนินการทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ดงันัน้ เม่ือการกระท าของบริษัทผู้ถกูร้องเรียน 
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค การท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยุติเร่ืองร้องเรียน
ของผูฟ้้องคดี จึงเป็นการใช้ดลุพินิจท่ีชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่ามติของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะมิได้ให้ลักษณะทางกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงก่อนว่าผู้ฟ้องคดี 
ถกูละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่ อนัเป็นการกระท าท่ีไม่ถกูต้องตามขัน้ตอนในการ
ออกค าสัง่ก็ตาม แต่ความบกพร่องดังกล่าวก็มิได้กระทบต่อสาระส าคัญของค าสัง่  
มติให้ยติุเร่ืองร้องเรียนข้างต้นจึงชอบด้วยกฎหมาย  
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีทัง้สิบแปดคนฟ้องว่า ภายหลังจากได้ซื้อบ้านและพกัอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
จัดสรรของบริษัท อ. ทางบริษัทได้ทุบท าลายป้ายปูนหน้าโครงการ ซุ้มประตูโครงการ  
และรือ้ทีจ่อดรถรวมทัง้สวนหยอ่มหน้าโครงการ เพื่อก่อสรา้งทาวน์เฮา้ส ์๗ คูหาในพืน้ทีด่งักล่าว  
ซึ่งเป็นการกระท าผิดสัญญาซื้อขายและไม่เป็นไปตามใบโฆษณา ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (ผูถู้กฟ้องคด)ี เพื่อสัง่การใหบ้รษิทั อ. ยุตกิารก่อสรา้งและ
ท าให้สิ่งต่างๆ คนืสู่สภาพเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดพีิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าของบรษิัท อ.  
เป็นการละเมดิสทิธขิองผู้บรโิภคและการด าเนินคดจีะเป็นประโยชน์แก่ผู้บรโิภคเป็นส่วนรวม  
จงึมมีติให้ด าเนินคดีแพ่งกับบรษิัท อ. เพื่อบงัคบัให้สร้างสวนหย่อม ซุ้มประตู และที่จอดรถ
ตามทีโ่ฆษณาไวค้นืใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ต่อมา บรษิทั อ. มหีนงัสอืชีแ้จงต่อผูถู้กฟ้องคดวี่า เนื่องจาก
การก่อสรา้งทาวน์เฮาส์อาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่การเขา้ออกจงึได้รือ้ซุม้ประตูออก แต่ปจัจุบนั
ได้ก่อสรา้งซุ้มประตูคนืดงัเดมิแล้ว ส่วนบรเิวณสวนหย่อมและที่จอดรถนัน้ มไิด้เป็นพื้นที่ของ
โครงการทีไ่ดข้ออนุญาตจดัสรรไว ้และมไิดเ้ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ผูถู้กฟ้องคดไีดต้รวจสอบแลว้
พบว่าขอ้เทจ็จรงิเป็นไปตามที่บรษิทั อ. กล่าวอ้างและพบว่าใบโฆษณาที่มรีูปวาดแผนผงัโครงการ 
ม ี๒ ชุด คอื ฉบบัพมิพ์ครัง้แรกจะไม่มขีอ้ความระบุว่าเป็นโครงการในอนาคตซึ่งผู้ฟ้องคดบีางราย 
ได้รบัใบโฆษณาชุดนี้ แต่ฉบบัพมิพ์ครัง้ที่สองจะระบุว่าบรเิวณพื้นที่พพิาทเป็นโครงการในอนาคต
ตามที่บริษัท อ. กล่าวอ้าง และเมื่อกรณีเป็นการสมประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีทัง้สิบแปดคนแล้ว 
จงึมมีตใิหยุ้ตเิรื่องรอ้งเรยีน แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าบรษิทั อ. กระท าผดิสญัญาซือ้ขายตามตวัอย่าง 
หรอืสญัญาซื้อขายตามค าพรรณนา หรอืสญัญาต่อเนื่อง อนัเป็นการละเมดิสทิธขิองผู้บรโิภค 
และการฟ้องคดจีะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมมีติให้ยุติเรื่องจงึเป็นค าสัง่ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ 
จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยุต ิ
การด าเนินคดกีบับรษิทั อ. และใหผู้ถู้กฟ้องคดดี าเนินคดแีพ่งกบับรษิทั อ.  

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะด าเนินคดผีู้บรโิภคได้จะต้องมขี้อเทจ็จรงิปรากฏว่ามกีารกระท า 
ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภคเกดิขึน้ก่อน ซึง่ผูถู้กฟ้องคดเีป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาว่า
ขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งเรยีนของผู้ฟ้องคดทีัง้สบิแปดคนเป็นการละเมดิสทิธขิองผู้บรโิภคหรอืไม ่
แต่เมื่อพจิารณาจากมตขิองผูถู้กฟ้องคดแีลว้เหน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดไีม่ไดใ้หล้กัษณะทางกฎหมาย
แก่ขอ้เทจ็จรงิก่อนว่า บรษิทั อ. กระท าการละเมดิสทิธขิองผู้บรโิภคหรอืไม่ จงึเป็นการกระท า  
ที่ไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนของการออกค าสัง่  อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยุต ิ
เรื่องร้องเรยีนจึงอาจสันนิษฐานได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าของบรษิัท อ. ไม่เป็น 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     ๕๖๑ 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า มติให้ยุติเรื่องร้องเรียน 
ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า  
การแจกใบโฆษณาชุดแรกให้กบัผู้สนใจเข้ามาดูบ้านอาจท าให้ผู้ฟ้องคดบีางรายเขา้ใจว่าบรเิวณ
พื้นที่พิพาทเป็นสวนหย่อมของโครงการ อันเป็นเหตุจูงใจส่วนหนึ่งให้เข้าท าสญัญาซื้อบ้าน 
กบับรษิทั อ. เมื่อต่อมามกีารรือ้สวนหย่อมออก จงึอาจเป็นคดพีพิาทเกี่ยวกบัการขายตามตวัอย่าง
ตามมาตรา ๕๐๓ วรรคหนึ่ง๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรอือาจเป็นคดพีพิาท
เกี่ยวกับสัญญาต่อเนื่ อง แต่ไม่ใช่การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง๒  
หรอืมาตราอื่นตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากสทิธขิองผูบ้รโิภค
ตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืตามกฎหมายอื่น นัน้ จะต้องเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจให้ได้ข้อมูลข่าวสารของสินค้า  
และบรกิารทีถู่กตอ้ง ไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร และไดร้บัความเป็นธรรม 
ในการท าสัญญา โดยสิทธิที่จะได้รบัความเป็นธรรมในการท าสัญญานัน้ เป็นการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมในการท าสญัญากบัผูป้ระกอบธุรกจิ ไม่ไดคุ้ม้ครองถงึขนาดทีจ่ะ
หา้มไมใ่หผู้ป้ระกอบธุรกจิผดิสญัญากบัผูบ้รโิภค เนื่องจากการผดิสญัญาเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณี
ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดงันัน้ เมื่อการกระท าของบรษิทั อ. ไม่เป็น 
การละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภค การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีมีตใิหยุ้ตเิรื่องรอ้งเรยีนของผูฟ้้องคดทีัง้สบิแปดคน
จงึเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  ทัง้นี้ แม้การ 
มมีตขิองผูถู้กฟ้องคดจีะไมไ่ดพ้จิารณาก่อนว่าผูฟ้้องคดทีัง้สบิแปดคนถูกละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภค
หรือไม่ แต่การกระท าดังกล่าวเป็นการไม่ให้ลักษณะทางกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็น
ข้อบกพร่องที่ยงัไม่กระทบต่อสาระส าคญัของค าสัง่ เน่ืองจากแม้ผู้ถูกฟ้องคดจีะได้ให้ลกัษณะ 
ทางกฎหมายแก่ขอ้เทจ็จรงิ ก็ไม่ได้ท าให้ผลของค าสัง่เปลี่ยนแปลงไป  อกีทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ให้

                                                 
 

๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
   มาตรา ๕๐๓ ในการขายตามตวัอย่างนัน้ ผูข้ายตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิใหต้รงตามตวัอย่าง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔ ผูบ้รโิภคมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองดงัต่อไปนี้ 
 (๑) สทิธทิีจ่ะไดร้บัขา่วสารรวมทัง้ค าพรรณาคุณภาพทีถู่กตอ้งและเพยีงพอเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 
 (๒) สทิธทิีจ่ะมอีสิระในการเลอืกหาสนิคา้หรอืบรกิาร 
 (๓) สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 
 (๓ ทว)ิ สทิธทิีจ่ะไดร้บัความเป็นธรรมในการท าสญัญา 
 (๔) สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาและชดเชยความเสยีหาย 
 ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการนัน้ๆ หรอืพระราชบญัญตันิี้บญัญตัไิว้ 
 (มาตรา ๔ (๓ ทว)ิ เพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑)  
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เหตุผลประกอบในการมมีติให้ยุติเรื่องร้องเรยีนของผู้ฟ้องคดทีัง้สบิแปดคนแล้ว ข้อบกพร่อง
ดงักล่าวจงึยงัไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะท าให้มติของผู้ถูกฟ้องคดเีป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และตอ้งเพกิถอนแต่อยา่งใด 
 นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะด าเนินคดีกบัผู้ประกอบธุรกิจรายใด นัน้ มาตรา ๓๙ 
วรรคหนึ่ง๓ แห่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บรโิภคฯ ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคด ี
ทีจ่ะวนิิจฉัยว่ามกีารกระท าที่เป็นการละเมดิสทิธขิองผู้บรโิภคหรอืไม่ และการด าเนินคดจีะเป็น
ประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคเป็นส่วนรวมหรอืไม่ โดยไม่ไดเ้ป็นบทบงัคบัใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดี
ว่าจะต้องด าเนินคดีทุกกรณี แต่เป็นบทบญัญัติที่ให้อ านาจดุลพินิจตัดสินใจแก่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ในการจะด าเนินคดกีบัผู้ละเมดิสทิธผิู้บรโิภค แต่ทัง้นี้ มไิด้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดมีอี านาจ 
ใชดุ้ลพนิิจไดต้ามอ าเภอใจ ตรงกนัขา้มผูถู้กฟ้องคดตี้องผูกพนัทีจ่ะใชดุ้ลพนิิจอย่างสมเหตุสมผล 
เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี กล่าวคือ เมื่อมีข้อเท็จจริง  
ตามองค์ประกอบที่มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ก าหนดไว้เกดิขึน้ โดยหลกัแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดจีะต้อง
ด าเนินคด ีแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องคดจีะไม่ด าเนินคดจีะต้องมเีหตุผลที่สมควรและไม่ขดัต่อเจตนารมณ์
ของกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ด าเนินคดกีบับรษิทั อ. ตามค ารอ้งเรยีน
จงึไมเ่ป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัิ และไม่เป็นการกระท าละเมดิ
ต่อผูฟ้้องคดทีัง้สบิแปดคน  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๐/๒๕๕๔) 

                                                 
๓ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าด าเนินคดเีกี่ยวกบัการละเมดิสิทธิของผู้บริโภค  หรือเมื่อ 

ไดร้บัค ารอ้งขอจากผูบ้รโิภคทีถู่กละเมดิสทิธ ิซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าการด าเนินคดนีัน้จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคเป็นส่วนรวม 
คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคซึ่งมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตรทีางนิตศิาสตร์ เป็นเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคเพื่อใหม้หีน้าที่
ด าเนินคดแีพ่งและคดอีาญาแก่ผูก้ระท าการละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภคในศาล และเมือ่คณะกรรมการไดแ้จง้ไปยงักระทรวงยุตธิรรม
เพือ่แจง้ใหศ้าลทราบแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคมอี านาจด าเนินคดตีามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๔  
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการควบคมุอาคารและการผงัเมือง 
 
 

๑. การควบคมุอาคาร 
 

 ๑.๑ ข้อพิพาทเก่ียวกบัการฟ้องเพิกถอนกฎ 
 

  ๑.๑.๑ กฎกระทรวง 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๑.๒ ข้อบญัญติัท้องถ่ิน 
 

   รัว้หรือก าแพงถือเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อมีบทกฎหมายเฉพาะของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดยกเว้นให้มีการก่อสร้าง
รัว้หรือก าแพงติดถนนสาธารณะได้โดยไม่ต้องร่นแนวรัว้ห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้อย ๓ เมตร แม้ว่าถนนสาธารณะจะมีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร กต็าม เพียงแต่
ต้องด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบทกฎหมายเฉพาะดงักล่าวก าหนด
เท่านั้น  ดังนั้น การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกข้อบญัญัติว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
โดยก าหนดยกเว้นให้ร ัว้หรือก าแพงกัน้แนวเขตท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒ เมตร ไม่ต้องร่น
ระยะห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร จึงเป็นการออกข้อบญัญติัท้องถ่ิน
โดยไม่ขดัหรือแย้งกบับทกฎหมายเฉพาะดงักล่าว อนัเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ  ต่อมา นาย ว.  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ก่อสร้างรัว้ไม้และสังกะสีเพื่อกัน้แนวเขตที่ดินของตนกับทางสาธารณ- 
ประโยชน์ดงักล่าวโดยไม่ร่นแนวรัว้ห่างจากศูนยก์ลางทางสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๓ เมตร 
ผูฟ้้องคดจีงึไดร้อ้งเรยีนกรณีดงักล่าวต่อผูอ้ านวยการเขตวฒันา (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดม้คี าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ รือ้ถอนรัว้
ดงักล่าวออกไป และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รื้อถอนรัว้ดงักล่าวออกไป แต่ได้ก่อสร้างรัว้ 
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ขึน้มาบรเิวณเดมิอกี เป็นรัว้อฐิบลอ็กไม่มเีสาเหลก็ ค.ส.ล. บนคานคอดนิเพื่อกัน้แนวเขตที่ดนิ
ของตนกบัทางสาธารณประโยชน์ มคีวามสูงไม่เกนิ ๒ เมตร ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอืรอ้งเรยีนต่อ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เพื่อใหด้ าเนินคดกีบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ชีแ้จงว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ สามารถก่อสรา้งรัว้ดงักล่าวได ้เนื่องจากเป็นการก่อสรา้งรัว้มคีวามสูง
ไม่เกนิ ๓ เมตร จงึไดร้บัการยกเว้นไม่ต้องร่นแนวรัว้ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย  
๓ เมตร ตามขอ้ ๕๐ ของขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ผูฟ้้องคดี
เหน็ว่า ขอ้ ๕๐ ของขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครดงักล่าว ขดักบัขอ้ ๔๑ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีก่ าหนดใหอ้าคาร 
ทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะทีม่คีวามกวา้งน้อยกว่า ๖ เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร โดยไม่มขีอ้ยกเว้นในลกัษณะดงักล่าว กรณีจงึต้องน า
กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มาใช้บังคับกับการก่อสร้างรัว้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
นอกจากนี้ การก่อสรา้งรัว้ดงักล่าวยงัไม่ชอบด้วยขอ้ ๔๗ ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั  ต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มหีนังสอืชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่า รัว้พพิาทก่อสรา้งด้วยอฐิบลอ็กไม่มกีารท า 
ฐานรากคานคอดินหรือตัง้เสา ค.ส.ล. จึงไม่เป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคารฯ และไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ผูฟ้้องคดี
ไม่เหน็ดว้ยกบัค าชีแ้จงของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงบัการก่อสร้างและให้ 
รื้อถอนรัว้ให้ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร รวมทัง้ให้เพิกถอนข้อบญัญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๕๐ วรรคหนึ่ง เฉพาะขอ้ความตอนท้าย 
ที่บญัญตัิว่า ยกเว้นรัว้หรอืก าแพงกัน้แนวเขตที่สูงไม่เกนิ ๒ เมตร  อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า
ภายหลงัจากศาลปกครองชัน้ต้นมคี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ด าเนินการ
กบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ กรณีการก่อสรา้งรัว้พพิาท ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ยนิยอมปฏบิตักิารรือ้ร ัว้พพิาท
โดยปราศจากเงื่อนไข อันมีนัยเท่ากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ติดใจที่จะโต้แย้งค าพิพากษาของ 
ศาลปกครองชัน้ต้นในกรณีนี้ ในชัน้อุทธรณ์จงึมเีพยีงประเดน็ที่ต้องวนิิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
ออกขอ้ ๕๐ วรรคหนึ่งตอนทา้ย ของขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครฯ ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ 
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   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   แมร้ัว้จะถอืว่าเป็นอาคารตามมาตรา ๔ (๒)๑ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ 
และขอ้ ๔๑ วรรคหนึ่ง๒ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จะก าหนดใหอ้าคารทีก่่อสรา้ง
หรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะทีม่คีวามกวา้งน้อยกว่า ๖ เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร ก็ตาม แต่เมื่อพจิารณาข้อ ๕๓ ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั  
ที่ก าหนดว่า รัว้หรอืก าแพงกัน้เขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มคีวามกว้างตัง้แต่ ๓ เมตร ขึ้นไป 
และมมีุมหกัน้อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมรัว้หรอืก าแพงกัน้เขตนัน้ โดยให้ส่วนที่ปาดมุม 
มรีะยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และท ามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน ประกอบกับ 
ขอ้ ๔๗๔ ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว ที่ก าหนดว่า รัว้หรอืก าแพงที่สรา้งขึน้ตดิต่อหรอืห่างจาก
ถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรัว้ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดบัทางเท้า 
หรอืถนนสาธารณะ ยอ่มแปลความไดว้่า โดยนยัของขอ้ ๔๑ วรรคหนึ่ง ขา้งต้น ทีก่ าหนดใหต้้องมี
ระยะร่นของอาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกล้ถนนสาธารณะหมายถงึอาคารอื่น ส่วนรัว้หรอืก าแพง
แมจ้ะถอืเป็นอาคารตามนิยามในมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ ก็ตาม แต่ก็มี
บทกฎหมายเฉพาะของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว ก าหนดยกเวน้ใหม้กีารก่อสรา้งรัว้หรอืก าแพง
ตดิถนนสาธารณะได้โดยไม่ต้องร่นแนวรัว้ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร 
แม้ว่าถนนสาธารณะจะมคีวามกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ก็ตาม เพียงแต่ต้องด าเนินการก่อสร้าง 
 
                                                 

๑
 พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลงัสนิค้า ส านักงานและสิง่ที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคล 
อาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เขือ่น สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายน ้า อู่เรอื คานเรอื ท่าน ้า ท่าจอดเรอื ร ัว้ ก าแพง หรอืประตู ทีส่รา้งขึน้
ตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงกบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒-๔ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ขอ้ ๕ รัว้หรือก าแพงกัน้เขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มคีวามกว้างตัง้แต่ ๓ เมตรขึ้นไป และมมีุมหกัน้อยกว่า  
๑๓๕ องศา ตอ้งปาดมมุรัว้หรอืก าแพงกัน้เขตนัน้ โดยใหส้่วนทีป่าดมุมมรีะยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และท ามุมกบัแนวถนนสาธารณะ
เป็นมมุเท่าๆ กนั 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดดัแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มคีวามกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคาร 
ห่างจากกึง่กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ข้อ ๔๗ รัว้หรือก าแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรัว้  ให้ก่อสร้างได ้
สงูไมเ่กนิ ๓ เมตร เหนือระดบัทางเทา้หรอืถนนสาธารณะ 



 
๕๖๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในขอ้ ๕ และขอ้ ๔๗ ของกฎกระทรวงขา้งต้นเท่านัน้  ดงันัน้ 
กรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ขอ้ ๕๐ วรรคหนึ่ง๕ 
ตอนท้าย ที่ก าหนดว่า “ยกเว้นรัว้หรอืก าแพงกัน้แนวเขตที่สูงไม่เกนิ ๒ เมตร” จงึเป็นการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยก าหนดรายละเอียดเพิ่มความจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว ซึง่สามารถ
กระท าไดต้ามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)๖ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ และไม่ต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รบัอนุมตัจิากนายกรฐัมนตรตีามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง๗ แห่งพระราชบญัญัติฉบบัเดียวกัน จงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว   พิพากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๐๓/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๒ ข้อพิพาทเก่ียวกบัใบอนุญาตหรือใบรบัแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 
 

  ๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หรือไม่ออกใบรบัแจ้งตามค าขอ 
 

   กรณีท่ีผู้ได้ร ับอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านแถวเดิมได้กันท่ีดินพิพาทไว้ 
เพ่ือเป็นท่ีว่างระหว่างบ้านแถว ท่ีดินบริเวณดงักล่าวจึงตกอยู่ในภาระเป็นท่ีว่างโดยผล 
ของข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ภายหลงัท่ีดินดงักล่าวจะตกเป็นของผู้ฟ้องคดี แต่ก็ยงัคง

                                                 
๕ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ขอ้ ๕๐ อาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะทีม่คีวามกวา้งน้อยกว่า ๖ เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจาก
กึง่กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร มใิหม้สี่วนของอาคารล ้าเขา้มาในแนวร่นดงักล่าว ยกเวน้รัว้หรอืก าแพงกัน้แนวเขต 
ทีส่งูไมเ่กนิ ๒ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖-๗ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีทีไ่ดม้กีารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลว้ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่มอี านาจ
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในเรือ่งนัน้ไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก าหนดรายละเอยีดในเรื่องนัน้เพิม่เตมิจากทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงโดยไม่ขดั
หรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 
 (๒) เป็นการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ่นก าหนดเรื่องนัน้ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวเนื่องจากมคีวามจ าเป็น
หรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพาะทอ้งถิน่ 
 การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (๒) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร
และไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๖๗ 

   

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ต้องถกูกนัเป็นท่ีว่างกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ตลอดความลึกของบ้านแถว และห้าม
ก่อสร้างส่ิงใดๆ ปกคลุมในท่ีว่างดังกล่าวตามท่ีข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ก าหนดไว้ด้วย และเมื่ออาคารพกัอาศยัท่ีผู้ฟ้องคดีย่ืนค าขออนุญาต
ก่อสร้างทบัท่ีดินท่ีต้องกนัหรือเว้นไว้เป็นท่ีว่าง การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อนุญาตให้ 
ผูฟ้้องคดีก่อสร้างอาคารตามค าขอ จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดซีื้อที่ดนิมโีฉนด ซึ่งเป็นที่ดนิที่ถูกกนัไว้เป็นที่ว่างระหว่างบ้านแถว
จ านวน ๘ คูหา ทีม่กีารขออนุญาตก่อสรา้งมาแต่เดมิ  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร
ถาวรชนิดอาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. ๓ ชัน้ กว้าง ๗.๕๐ เมตร จ านวน ๑ หลงั บนที่ดนิดงักล่าวต่อ
เทศบาลเมอืงหวัหนิ แต่นายกเทศมนตรเีมอืงหวัหนิ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ไม่อนุญาตให้ก่อสรา้ง 
เนื่องจากขดักบัขอ้ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูฟ้้องคดจีงึอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า  
ค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ม่อนุญาตให้ก่อสรา้งอาคารถูกต้องแลว้ เพราะเป็นการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารแทรกบนที่ว่างระหว่างบ้านแถว ซึ่งเป็นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต้องเว้นไว้ 
ตามกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน แม้ที่ดินแปลงพิพาทจะแบ่งแยกโฉนดออกเป็นแปลงย่อย 
และอาคารที่ผู้ฟ้องคดขีออนุญาตก่อสรา้งเป็นอาคารบ้านพกัอาศยัที่มใิช่บ้านแถวก็ตาม ก็ต้อง
ปฏิบัติตามข้อ ๔๙ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ด้วย จึงยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณ ี
เป็นการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารถาวรชนิดอยู่อาศยัและไม่ต่อเนื่องกบัที่ดนิแปลงอื่น ประกอบกบั
โครงสร้างของอาคารไม่ต่อเนื่องกับอาคารข้างเคียงและก่อสร้างชิดเขตที่ดินเป็นผนังทึบ 
โดยได้รบัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงแล้ว การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารของผู้ฟ้องคดี
จงึไมข่ดัต่อกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดก่ีอสรา้งอาคาร และเพกิถอนค าวนิิจฉัยอุทธรณ์
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
 
 
 
 
 
 



 
๕๖๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   โดยทีข่อ้ ๑๘ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ก าหนดว่า “ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคา 
หรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจดัให้เป็นบ่อน ้ า สระว่ายน ้ า บ่อพกัน ้ าเสีย  
ทีพ่กัมลูฝอย ทีพ่กัรวมมลูฝอย หรอืทีจ่อดรถทีอ่ยูภ่ายนอกอาคารกไ็ด ้และใหห้มายความรวมถงึ
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคา 
หรอืสิง่ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดบันัน้ และข้อ ๔๙ ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั ก าหนดว่า 
ห้องแถว ตกึแถว หรอืบ้านแถวจะสรา้งต่อเนื่องกนัได้ไม่เกนิสบิคูหา และมคีวามยาวของอาคาร 
แถวหนึ่งๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลาง 
ของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันและใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม  
ประกอบกับข้อ ๓๖ วรรคสอง๑๐ ของกฎกระทรวงดงักล่าว ก าหนดว่า ระหว่างแถวด้านข้าง 
ของบ้านแถวที่สร้างถึงสบิคูหา หรอืมคีวามยาวรวมกนัถึง ๔๐ เมตร ต้องมทีี่ว่างระหว่างแถว
ด้านข้างของบ้านแถวนัน้กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว  
และวรรคสาม๑๑ ก าหนดว่า บา้นแถวทีส่รา้งตดิต่อกนัไม่ถงึสบิคูหา หรอืมคีวามยาวรวมกนัไม่ถงึ  
๔๐ เมตร แต่มทีี่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนัน้กว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่า 
เป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนัน้สร้างต่อเนื่องเป็นแถว
เดยีวกนั 

                                                 
๘-๑๑ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“ทีว่่าง” หมายความว่า พืน้ทีอ่นัปราศจากหลงัคาหรอืสิง่ก่อสรา้งปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดงักล่าวอาจจะจดัใหเ้ป็นบ่อน ้า 
สระว่ายน ้า บ่อพกัน ้าเสยี ทีพ่กัมลูฝอย ทีพ่กัรวมมลูฝอย หรอืทีจ่อดรถ ทีอ่ยู่ภายนอกอาคารกไ็ด้ และใหห้มายความรวมถงึพื้นที่
ของสิง่ก่อสรา้ง หรอือาคารทีส่งูจากระดบัพืน้ดนิไมเ่กนิ ๑.๒๐ เมตร และไมม่หีลงัคาหรอืสิง่ก่อสรา้งปกคลุมเหนือระดบันัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๔ ห้องแถว ตกึแถว หรอืบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกนัได้ไม่เกนิสบิคูหา และมคีวามยาวของอาคารแถวหนึ่งๆ 

รวมกนัไมเ่กนิ ๔๐ เมตร โดยวดัระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถงึจุดศูนย์กลางของเสาสุดทา้ย ไม่ว่าจะเป็นเจา้ของเดยีวกนั 
และใชโ้ครงสรา้งเดยีวกนัหรอืแยกกนักต็าม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๓๖ ฯลฯ ฯลฯ 
ระหว่างแถวด้านขา้งของบ้านแถวที่สร้างถึงสบิคูหา หรอืมคีวามยาวรวมกนัถึง ๔๐ เมตร ต้องมทีี่ว่างระหว่างแถว

ดา้นขา้งของบา้นแถวนัน้กวา้งไมน้่อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลกึของบา้นแถว 
บา้นแถวทีส่รา้งตดิต่อกนัไม่ถงึสบิคูหา หรอืมคีวามยาวรวมกนัไม่ถงึ ๔๐ เมตร แต่มทีีว่่างระหว่างแถวดา้นขา้ง

ของบ้านแถวนัน้กว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านขา้งของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนัน้ 
สรา้งต่อเนื่องเป็นแถวเดยีวกนั 
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   เมื่อปรากฏว่าการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารของผู้ฟ้องคดเีป็นการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทบัซ้อนบนที่ดนิที่ต้องกันหรอืเว้นไว้เป็นที่ว่างตามข้อ ๓๖ ของกฎกระทรวง
ขา้งต้น ซึง่หากไม่เว้นที่ดนิพพิาทใหเ้ป็นทีว่่างระหว่างอาคาร หรอืเวน้ทีว่่างกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร 
ก็จะต้องถือว่าอาคารบ้านแถวทัง้ ๘ คูหา สร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน มคีวามยาวรวมกัน 
เกนิกว่า ๔๐ เมตร แต่เมือ่ทีด่นิพพิาทเป็นทีด่นิทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตให้ก่อสรา้งบา้นแถวเดมิมเีจตนา
กนัหรอืเว้นไวเ้พื่อมใิห้มกีารก่อสรา้ง ที่ดนิแปลงดงักล่าวจงึตกอยู่ในภาระเป็นที่ว่างโดยผลของ
กฎหมาย และไมว่่าโฉนดทีด่นิแปลงพพิาทจะตกเป็นของผูใ้ดหรอืไดม้กีารแบ่งแยกโฉนดออกจากกนั
หรอืไม่ ที่ดนิดงักล่าวซึ่งอยู่ระหว่างอาคารแถวแรกกบัแถวที่สองก็ต้องถูกกนัเป็นที่ว่างกว้าง  
๔ เมตร ตลอดความลกึของบา้นแถว และหา้มก่อสรา้งสิง่ก่อสรา้งใดๆ ปกคลุมในทีว่่างดงักล่าว 
ไม่ว่าจะเป็นอาคารอยู่อาศัย ห้องแถว ตึกแถว หรอืบ้านแถวก็ตาม  ทัง้นี้ โดยผลของข้อ ๓๖ 
ของกฎกระทรวงฉบบัขา้งตน้ เพื่อประโยชน์ในการผงัเมอืง การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุขทีด่ี
ของสาธารณชนโดยส่วนรวม การที่ผู้ฟ้องคดขีออนุญาตก่อสรา้งอาคารขึน้ใหม่ทบัซ้อนบนที่ดนิ 
ที่ต้องกันหรอืเว้นไว้เป็นที่ว่างกว้าง ๔ เมตร จงึเหลอืพื้นที่กว้างของที่ดนิเพียง ๓.๖๐ เมตร  
แต่ผู้ฟ้องคดขีออนุญาตก่อสรา้งอาคารพกัอาศยักว้าง ๗.๖๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึไม่อาจ
อนุญาตใหผู้้ฟ้องคดก่ีอสรา้งอาคารพกัอาศยัได ้ ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ไม่อนุญาต
ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพักอาศัยตามค าขอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ 
ของผู้ฟ้องคดี จงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว   พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๓๙/๒๕๕๔) 

 

  ๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตโดยมิชอบ 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๓ ข้อพิพาทเก่ียวกับการละเลยต่อหน้าท่ีไม่ด าเนินการกบัผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
 

  ๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินละเลยต่อหน้าท่ีไม่ด าเนินการกบั 
ผูก่้อสร้างฯ อาคารโดยรกุล า้ท่ีสาธารณะ 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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  ๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินละเลยต่อหน้าท่ีไม่ด าเนินการกบั 
ผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
หรือท่ีสาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
 

   การท่ีเจ้าของอาคารข้างเคียงต่อเติมอาคารชิดแนวเขตท่ีดินจนไม่มี 
ท่ีว่างด้านหลงัอาคารโดยไม่ได้รบัอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เมื่อเป็นการ
ดดัแปลงอาคารท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบกบัข้อ ๓๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลง
ให้ถกูต้องได้  ดงันัน้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่ให้เจ้าของอาคารข้างเคียง
ดงักล่าวด าเนินการรื้อถอนอาคารส่วนท่ีดดัแปลงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และหาก
เจ้าของอาคารข้างเคียงข้างต้นไม่ด าเนินการตามค าสัง่ เจ้าพนักงานท้องถ่ินกมี็อ านาจ 
ใช้มาตรการบงัคบัเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่โดยการรื้อถอนอาคารท่ีดดัแปลงโดยไม่ชอบ
ดงักล่าวเองหรือย่ืนค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีค าสัง่จบักมุ
และกกัขงัเจ้าของอาคารข้างเคียงข้างต้นไว้ตามท่ีมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนด การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่ใช้มาตรการบงัคบั
ดงักล่าวเพ่ือให้มีการรื้อถอนอาคารตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่กลบัปล่อยให้มีการก่อสร้าง
อาคารท่ีดดัแปลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจนแล้วเสรจ็ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นที่ดินมโีฉนดได้รบัความเดือดร้อนหรอื
เสยีหายจากการที่นาง ช. (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิและอาคารตึกแถวขา้งเคยีง 
ไดต่้อเตมิดา้นหลงัของตกึแถวเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชัน้ ชดิแนวเขตทีด่นิของผูฟ้้องคด ีซึง่ผูฟ้้องคดี
เหน็ว่าเป็นการต่อเตมิโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากนายกเทศมนตรเีมอืงแม่สอด (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑) 
และไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูฟ้้องคด ีจงึยืน่ค ารอ้งต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ขอใหม้คี าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ หยดุการก่อสรา้งโดยทนัท ีแต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กม็ไิดด้ าเนินการแต่อย่างใด ผูฟ้้องคดจีงึน าคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด าเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลงัจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้พจิารณาและอาศยัอ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ รือ้ถอนอาคารทีด่ดัแปลงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตใหแ้ลว้เสรจ็
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ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไม่ด าเนินการรือ้ถอนอาคารตามค าสัง่
และก่อสรา้งอาคารจนแลว้เสรจ็ 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ต่อเตมิด้านหลงัอาคารตกึแถวพพิาทเป็นอาคาร 
ค.ส.ล. ๓ ชัน้ และเป็นการต่อเตมิชดิแนวเขตทีด่นิจนไมม่ทีีว่่างดา้นหลงัอาคาร จงึเป็นการดดัแปลง
อาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีเ่ป็นเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืแจง้ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
เสยีก่อน จงึจะท าการดดัแปลงอาคารพิพาทได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มไิด้ด าเนินการดงักล่าว  
จงึเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑๑๓ แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกัน และโดยที่อาคารพิพาท 
มลีกัษณะเป็นตึกแถว ซึ่งตามข้อ ๓๔ วรรคสอง๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้ต้องมีที่ว่างด้านหลงั
อาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อถึงกันได้โดยไม่ให้มสี่วนใดของอาคารยื่นเข้าไป 
ในพืน้ทีด่งักล่าว การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ท าการดดัแปลงอาคารดว้ยการต่อเตมิดา้นหลงัของอาคาร
จนท าให้ไม่มทีีว่่างด้านหลงัอาคาร จงึเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนขอ้ ๓๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ดงักล่าว และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมอี านาจ
ออกค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ระงบัการดดัแปลงอาคาร และห้ามมใิห้บุคคลใดใช้หรอืเขา้ไปใน 
 
 
 

                                                 
๑๒ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“ดดัแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิม่ ลด หรอืขยายซึ่งลกัษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สดัส่วน 
น ้าหนกั เนื้อที ่ของโครงสรา้งของอาคารหรอืส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ และมใิช่การซ่อมแซม
หรอืการดดัแปลงทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

๑๓ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๑ ผูใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ หรอืแจง้

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่และด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ
๑๔ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ขอ้ ๓๔  ฯลฯ ฯลฯ 
หอ้งแถวหรอืตกึแถว ตอ้งมทีีว่่างดา้นหลงัอาคารกวา้งไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใชต้ดิต่อถงึกนัโดยไม่ใหม้สี่วนใด

ของอาคารยืน่ล ้าเขา้ไปในพืน้ทีด่งักล่าว เวน้แต่การสรา้งบนัไดหนีไฟภายนอกอาคารทีย่ ืน่ล ้าไมเ่กนิ ๑.๔๐ เมตร  
 ฯลฯ ฯลฯ 
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ส่วนใดๆ ของอาคารหรอืบรเิวณดงักล่าวตามมาตรา ๔๐ (๑)๑๕ และ (๒)๑๖ แห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคารฯ รวมถงึออกค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ท าการรือ้ถอนอาคารทีด่ดัแปลงนัน้ทัง้หมด
หรอืบางส่วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวนัตามมาตรา ๔๐ (๓)๑๗ 
ประกอบมาตรา ๔๒๑๘ แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน  เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ออกค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ รือ้ถอนอาคาร 
ทีด่ดัแปลงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ แต่ผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๒ ไดร้บัค าสัง่แลว้ไม่ด าเนินการ กลบัท าการดดัแปลงอาคารต่อไปจนแลว้เสรจ็ ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ จงึชอบทีจ่ะใชม้าตรการบงัคบัเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ดงักล่าวตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๔๓๑๙ 
แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคารฯ โดยอาจใช้วธิียื่นค าขอฝ่ายเดยีวต่อศาลโดยท าเป็นค าร้อง
ขอให้ศาลมคี าสัง่จบักุมและกกัขงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ หรอืหากเหน็ว่าวธิกีารดงักล่าวไม่เหมาะสม  

                                                 
๑๕-๑๙ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัต ิ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจด าเนินการดงันี้ 
 (๑) มคี าสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน ผูด้ าเนินการ ลกูจา้ง หรอืบรวิารของบุคคลดงักล่าว 
ระงบัการกระท าดงักล่าว 
 (๒) มคี าสัง่หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรอืบรเิวณทีม่กีารกระท าดงักล่าว และจดัใหม้ี
เครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณดงักล่าว และ 
 (๓) พจิารณามคี าสัง่ตามมาตรา ๔๑ หรอืมาตรา ๔๒ แลว้แต่กรณ ีภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คี าสัง่ตาม (๑) 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๘ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ค ว บ คุ ม อ า ค า ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๒ ๒  แ ก ้ ไ ข เ พ ิ่ ม เ ต ิ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ค ว บ คุ ม อ า ค า ร  ( ฉ บั บ ที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๓๕  

 มาตรา ๔๒ ถา้การกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณทีีไ่มส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหถู้กต้องได ้หรอืเจา้ของอาคาร
มไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา ๔๑ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร  
ผูค้วบคุมงาน หรอืผู้ด าเนินการรื้อถอนอาคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  
โดยใหด้ าเนินการรือ้ถอนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
ทีอ่อกตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ 
 มาตรา ๔๓ ถา้ไมม่กีารรือ้ถอนอาคารตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามมาตรา ๔๒ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ 
มอี านาจดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ยื่นค าขอฝ่ายเดยีวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป  
ขอให้ศาลมีค าสัง่จับกุมและกักขงับุคคลซึ่งมไิด้ปฏิบัติการตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้น า 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (๒) ด าเนินการหรือจดัให้มกีารรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศก าหนดการรื้อถอนไว้ 
ในบรเิวณนัน้แลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่าเจด็วนั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้บัผดิชอบ
งานออกแบบและค านวณอาคาร ผูค้วบคุมงาน และผู้ด าเนินการ จะต้องร่วมกนัเสยีค่าใชจ้่ายในการนัน้เวน้แต่บุคคลดงักล่าว 
จะพสิจูน์ไดว้่าตนมไิดเ้ป็นผูก้ระท าหรอืมสี่วนร่วมในการกระท าทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๗๓ 
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ก็อาจด าเนินการหรอืจดัให้มกีารรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้เอง โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ต้องเป็น 
ผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้แล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาเห็นสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ไม่ท าการรือ้ถอนอาคารตามค าสัง่และได้ดดัแปลงอาคารจนแล้วเสรจ็ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ก็มไิด้
ด าเนินการให้มกีารรือ้ถอนอาคารพพิาทตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  ส่วนกรณีที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่ายงัไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จะให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ท าการรือ้ถอนอาคารเองได้นัน้ เมื่อบทบญัญตัมิาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
ขา้งต้น ก าหนดมาตรการบงัคบัในกรณีที่ผู้รบัค าสัง่ไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไว ้
เป็นการเฉพาะ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กช็อบทีจ่ะอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัดิงักล่าวด าเนินการเพื่อให้
มกีารรือ้ถอนอาคารพพิาท โดยไมจ่ าตอ้งอาศยักฎกระทรวงแต่อย่างใด  นอกจากนี้ แมบ้ทบญัญตัิ
มาตรา ๕๒ วรรคหก๒๐ แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั จะมผีลระงบัยบัยัง้เป็นการชัว่คราวมใิห้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ใชอ้ านาจรือ้ถอนอาคารพพิาทในระหว่างทีม่กีารอุทธรณ์ เวน้แต่อาคารนัน้จะเป็น
ภยนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึ่งไม่อาจรอได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดส้่งหนังสอืรอ้งทุกขข์องผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ให้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์
พจิารณาหรอืด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอ านาจหน้าที่ จงึถอืว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ละเลย 
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้มกีารรื้อถอนอาคารของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ได้รบัอนุญาตและฝ่าฝืนข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๖๘๕/๒๕๕๔) 
 

  ๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินละเลยต่อหน้าท่ีไม่ด าเนินการกบั 
ผูก่้อสร้างฯ อาคารในบริเวณท่ีมีการก าหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร
หรือกฎหมายอ่ืน 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

                                                 
 ๒๐ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๕๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในระหว่างอุทธรณ์ หา้มมใิหผู้อุ้ทธรณ์หรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่กระท าการใดแก่อาคารอนัเป็นมลูกรณีแห่งการอุทธรณ์ 
เวน้แต่อาคารนัน้จะเป็นภยนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึง่ไมอ่าจรอได้ 



 
๕๗๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     
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 ๑.๔ ข้อพิพาทเก่ียวกบัค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
การควบคมุอาคารด าเนินการ 
 

  ๑.๔.๑ กรณีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายท่ีสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องได้ 
 

   กรณีท่ีมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้ 
รบัอนุญาต โดยเว้นระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินข้างเคียง ล ารางสาธารณะ และแนวเขต
แม่น ้าน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงขัดกับข้อก าหนดของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ระยะห่าง
ดงักล่าวจะเป็นไปตามผงับริเวณและแบบแปลนแนบท้ายใบอนุญาตกต็าม แต่การอนุญาต 
ท่ีขัดกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มิได้ก่อให้เกิดสิทธิในการก่อสร้าง 
หรือดดัแปลงอาคารให้ขดักบักฎกระทรวงได้ การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาศยัอ านาจ
ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีค าสัง่ให้
เจ้าของอาคารซ่ึงก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบดังกล่าว ระงบัการก่อสร้าง 
ดดัแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารบริเวณท่ีมีการก่อสร้างดดัแปลง 
ผิดไปจากท่ีได้รบัอนุญาต จึงชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร   
แต่ต่อมานายกเทศมนตรนีครปากเกรด็ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ตรวจสอบพบว่าอาคารของผู้ฟ้องคด ี
ที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็นัน้ เป็นการก่อสร้างและดดัแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้รบัอนุญาต  
จงึออกค าสัง่จ านวนสามฉบบั ใหผู้ฟ้้องคดรีะงบัการดดัแปลงอาคาร หา้มใชห้รอืเขา้ไปในส่วนใดๆ 
ของอาคารทีม่กีารก่อสรา้งดดัแปลงอาคารใหผ้ดิไปจากที่ไดร้บัอนุญาต และใหผู้ฟ้้องคดดี าเนินการ
แกไ้ขและยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้งดดัแปลงอาคาร  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เหน็ว่า ค าสัง่ให้
ผู้ฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขและยื่นค าขอรบัใบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงอาคารคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจรงิ จงึมคี าสัง่เพกิถอนค าสัง่ทัง้สามฉบบัดงักล่าว และออกค าสัง่ใหม่จ านวนสามฉบบั 
ให้ผู้ฟ้องคดีระงบัการก่อสร้างดดัแปลงอาคาร ห้ามใช้หรอืเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร บรเิวณ 
ที่มกีารก่อสร้างดดัแปลงอาคารที่ผดิไปจากที่ได้รบัอนุญาต และให้ผู้ฟ้องคดดี าเนินการแก้ไข 
และยื่นค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้งดดัแปลงอาคาร โดยระบุรายการทีต่้องแก้ไข ดงันี้ ๑. ผนังอาคาร
ดา้นที่ตกแต่งด้านขา้ง (ดา้นที่ตดิล าราง) ก่อสรา้งห่างจากเขตที่ดนิไม่ถงึ ๓ เมตร ผดิจากแบบ 
ที่ได้รบัอนุญาต ๒. ซุ้มระเบยีงด้านตดิแม่น ้าเจ้าพระยาต้องก่อสรา้งห่างจากเขตที่ดนิ ๒ เมตร  
แต่ก่อสรา้งห่างเพยีง ๑.๗๐ เมตร ๓. แนวผนงัอาคารใกลล้าย B/๒ ตามผงับรเิวณและแบบแปลน
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ที่ได้รบัอนุญาตต้องห่างจากแนวเขตที่ดิน ๖.๖๐ เมตร แต่ก่อสร้างห่างเพียง ๓.๒๕ เมตร  
ถึง ๓.๓๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค าสัง่ทัง้สามฉบับดังกล่าว จึง อุทธรณ์ค าสัง่ต่อ
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนทอ้งถิน่อื่นในจงัหวดันนทบุร ี
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย 
จงึยกอุทธรณ์ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าผู้ฟ้องคดไีดร้บัอนุญาตใหก่้อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารอย่างถูกต้อง 
และด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสรจ็โดยไม่มขี้อทกัท้วงจากเทศบาลนครปากเกรด็ (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑)  อกีทัง้ เจา้ของที่ดนิข้างเคยีงได้ให้ความยนิยอมเป็นหนังสอืให้ผู้ฟ้องคดก่ีอสร้างอาคาร 
ชดิเขตที่ดนิแล้ว จงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
และค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า อาคารของผูฟ้้องคดมีกีารก่อสรา้งผดิจากแบบแปลน 
ทีไ่ดร้บัอนุญาตก่อสรา้ง ดงันี้ (๑) ดา้นทีต่ดิล ารางสาธารณะ (กว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร) การก่อสรา้ง
หรอืดดัแปลงอาคารของผูฟ้้องคดหี่างจากแนวเขตที่ดนิน้อยกว่า ๓ เมตร ขดักบัขอ้ ๔๒๒๑ ของ
กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคารฯ 
(๒) ซุ้มระเบียงด้านข้างก่อสร้างห่างเขตที่ดนิของเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ถึง ๒ เมตร ขดักับ 
ขอ้ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑)๒๒ ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั และ (๓) แนวผนังอาคารดา้นตดิแม่น ้า
(กวา้ง ๑๐ เมตร ขึน้ไป) ห่างจากแนวเขตแม่น ้าน้อยกว่า ๖ เมตร ซึง่แมว้่าระยะห่างตามผงับรเิวณ
และแบบแปลนทีแ่นบทา้ยใบอนุญาตจะมรีะยะห่างเพยีง ๓.๗๕ เมตร กต็าม แต่การอนุญาตทีข่ดักบั
ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าวก็มไิด้ก่อให้เกดิสทิธทิี่จะก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารให้ขดักบั
กฎกระทรวงได้  อกีทัง้ ในการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารของผูฟ้้องคดกีม็รีะยะห่างจากแนวเขต
                                                 

๒๑-๒๒ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้ าสาธารณะ เช่น แม่น ้ า คู คลอง ล าราง หรือล ากระโดง  

ถ้าแหล่งน ้าสาธารณะนัน้มคีวามกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารใหห้่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนัน้ไม่น้อยกว่า  
๓ เมตร แต่ถา้แหล่งน ้าสาธารณะนัน้มคีวามกวา้งตัง้แต่ ๑๐ เมตรขึน้ไป ตอ้งร่นแนวอาคารใหห้่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนัน้
ไมน้่อยกว่า ๖ เมตร 

ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้ าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล  
ตอ้งร่นแนวอาคารใหห้่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนัน้ไมน้่อยกว่า ๑๒ เมตร 

ทัง้นี้ เวน้แต่ สะพาน เขือ่น รัว้ ท่อระบายน ้า ท่าเรอื ป้าย อู่เรอื คานเรอื หรอืทีว่่างทีใ่ชเ้ป็นทีจ่อดรถไม่ต้องร่น 
แนวอาคาร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๕๐ ผนังของอาคารที่มหีน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรอืระเบียงของอาคารต้องมรีะยะห่าง 

จากแนวเขตทีด่นิ ดงันี้ 
(๑) อาคารทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ ๙ เมตร ผนงัหรอืระเบยีงตอ้งอยู่ห่างเขตทีด่นิไมน้่อยกว่า ๒ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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แม่น ้าเพยีง ๓.๒๕ เมตร ถงึ ๓.๓๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดในแบบแปลน กรณีจงึถือได้ว่า 
ผู้ฟ้องคดไีด้ก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารผดิไปจากแผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบ 
แบบแปลนทีไ่ดร้บัอนุญาต การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดอ้าศยัอ านาจตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) 
แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคารฯ ออกค าสัง่ให้ระงบัการก่อสร้างดดัแปลงอาคาร ห้ามใช ้
หรอืเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารบรเิวณที่มกีารก่อสร้างดดัแปลงอาคารที่ผิดไปจากที่ได้รบั
อนุญาต จงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๑๒๓  
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดดี าเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องและยื่นค าขอ 
รบัใบอนุญาตนัน้ เป็นการออกค าสัง่ที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ เนื่องจากอาคารของ 
ผูฟ้้องคดไีดม้กีารก่อสรา้งหรอืดดัแปลงจนแลว้เสรจ็ จงึเป็นกรณีทีไ่ม่สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลง
ใหถู้กตอ้งได ้นอกจากจะตอ้งรือ้ถอนอาคารส่วนทีข่ดัต่อกฎหมาย ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จะต้องใชอ้ านาจ
ตามมาตรา ๔๒ มใิช่มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม การออกค าสัง่
ขา้งตน้มมีาตรการบงัคบัทางปกครองทีเ่บากว่า จงึไมส่่งผลถงึกบัท าใหค้ าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบ 
ด้วยกฎหมายเช่นเดยีวกนั ส่วนที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าเจ้าของอาคารข้างเคยีงได้ให้ความยนิยอม 
เป็นหนงัสอืใหผู้ฟ้้องคดที าการก่อสรา้งอาคารดา้นซุม้ระเบยีงห่างจากแนวเขตทีด่นิไม่ถงึ ๒ เมตร  
กรณีจงึไม่ขดัต่อกฎหมายนัน้ เหน็ว่า หนังสอืดงักล่าวเป็นเพยีงขอ้ตกลงว่าผู้ฟ้องคดจีะบรจิาคเงนิ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายและก่อสร้างศาลาให้แก่วดัเพื่อให้พ้นจากแนวถนนสาธารณะ 
จดัท ารางน ้าฝน และด าเนินการขุดลอกล ารางสาธารณะ แก้ไขผนังรัว้ใหเ้รยีบรอ้ย ซึง่เมื่อผูฟ้้องคดี
ได้ด าเนินการตามข้อตกลงแล้วเจ้าของที่ดนิข้างเคียงดงักล่าวจะถอนเรื่องร้องเรยีนทัง้หมด  
กรณีจงึมไิด้มลีกัษณะเป็นการได้รบัความยนิยอมเป็นหนังสอืให้ก่อสรา้งชดิเขตที่ดนิเจา้ของที่ดนิ
ขา้งเคยีงตามข้อ ๕๐ วรรคสอง๒๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน

                                                 
๒๓ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มอี านาจสัง่ให้เจ้าของอาคารยื่นค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  ในกรณีที่มเีหตุอนัสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยาย
ระยะเวลาดงักล่าวออกไปอกีกไ็ด ้และใหน้ ามาตรา ๒๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

๒๔ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ้ ๕๐         ฯลฯ    ฯลฯ 
ผนงัของอาคารทีอ่ยู่ห่างเขตทีด่นิน้อยกว่าตามทีก่ าหนดไวใ้น (๑) หรอื (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตทีด่นิไม่น้อยกว่า  

๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชดิเขตที่ดนิและอาคารดงักล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกนิ ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชดิ 
เขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดนิน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทบึ และดาดฟ้าของอาคารด้านนัน้ 
ให้ท าผนังทบึสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจาก 
เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงดา้นนัน้ดว้ย 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่อย่างใด  นอกจากนี้  กรณีที่แบบแปลนแผนผงับรเิวณ 
ด้านแนวผนังอาคารอกีฉบบัหนึ่งได้ก าหนดระยะการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารโดยห่างจาก 
แนวเขตแม่น ้า ๖.๖๐ เมตร ซึง่ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามทีข่อ้ ๔๒ ของกฎกระทรวงฉบบัขา้งต้น
ก าหนดไว้ หากผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารให้ห่างจากแนวเขตแม่น ้า ๖ เมตร  
กจ็ะต้องยื่นค าขอรบัใบอนุญาตดดัแปลงแก้ไขอาคารต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เพื่อพจิารณาอนุญาต
ต่อไป  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๑๕/๒๕๕๔) 
 

  ๑.๔.๒ กรณีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสัง่ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงของ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

   ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง แม้จะไม่มีกฎหมายก าหนดให้ศาล
จ าต้องถือข้อเทจ็จริงตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาคดีอาญา แต่เม่ือผูฟ้้องคดีให้การรบัสารภาพ
ต่อศาลอาญาว่า เป็นผู้ด าเนินการต่อเติมดดัแปลงอาคารขดัต่อข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ (๔) 
ของข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็น 
การกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเป็น
ค าให้การท่ีเป็นปฏิปักษ์และเป็นโทษต่อผู้ฟ้องคดีเอง ส่งผลให้ต่อมาศาลอาญามีค าพิพากษา
ลงโทษผู้ฟ้องคดี ค าให้การของผู้ฟ้องคดีและค าพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็น
พยานหลกัฐานท่ีมีน ้าหนักเช่ือถือได้ และเมื่อคดีถึงท่ีสุด ข้อเทจ็จริงตามค าให้การดงักล่าว
จึงย่อมมีผลผกูพนัผู้ฟ้องคดี เม่ือไม่ปรากฏพยานหลกัฐานอ่ืนใดพิสูจน์ให้เป็นการแตกต่าง
จากข้อเทจ็จริงในคดีอาญาดงักล่าว จึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ซ่ึงเป็นกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องได้ การท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินใช้อ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั ออกค าสัง่ให้ 
ผูฟ้้องคดีรือ้ถอนอาคารส่วนท่ีดดัแปลง จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดซีื้อที่ดนิมโีฉนดพรอ้มอาคารตกึแถว ๔ ชัน้  ต่อมา เจ้าหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดไีด้ดดัแปลงด้านหลงั
อาคาร เจาะช่องระบายอากาศ (หน้าต่าง) และใส่ลูกกรงเหล็กที่ชัน้ล่างโดยไม่ได้รบัอนุญาต  
ซึ่งขดัต่อขอ้ ๗๔ และข้อ ๗๖ (๔) ของข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสรา้ง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดรีะงบัการดดัแปลงอาคารและใหร้ือ้ถอน
อาคารส่วนทีด่ดัแปลง รวมทัง้ด าเนินคดอีาญากบัผู้ฟ้องคดใีนฐานความผดิเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัิ



 
๕๗๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ศาลอาญามคี าพพิากษาว่าผูฟ้้องคดมีคีวามผดิจรงิ แต่ผูฟ้้องคดี
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจ าคุก ๓ เดือน  
ปรบั ๑๐,๐๐๐ บาท โดยโทษจ าคุกให้รอไว้มกี าหนด ๒ ปี  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ให ้
ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. (ปกคลุมทางเดนิหลงั) และผนังอาคารส่วนที่เจาะผนังดดัแปลง 
เป็นหน้าต่าง โดยให้แก้ไขเป็นผนังทึบ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ซึ่งพจิารณาแล้วเห็นว่า อาคาร
พิพาทเป็นตึกแถว ๔ ชัน้ ดาดฟ้ามีการดัดแปลงอาคารปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคาร  
และผนังด้านข้างของอาคารส่วนที่ชดิเขตที่ดนิผู้อื่นมกีารเจาะผนังเป็นหน้าต่าง รวม ๓ บาน  
โดยผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อศาลอาญาว่าเป็นผู้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวจริง ซึ่งผลของ 
ค าพิพากษาในคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวจริง  
และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจงึมอี านาจ 
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคารฯ ออกค าสัง่ให้รื้อถอนอาคารได้ แต่เนื่องจาก 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกค าสัง่ให้รื้อถอนอาคารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสูงของอาคาร 
และจ านวนหน้าต่าง จงึมคี าวนิิจฉัยให้เพกิถอนค าสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารและให้เจา้พนักงานทอ้งถิน่
ออกค าสัง่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจรงิต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึออกค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดรีื้อถอน
อาคาร ค.ส.ล. (ปกคลุมทางเดินหลัง) และผนังอาคารส่วนที่เจาะผนังดัดแปลงเป็นหน้าต่าง 
รวม ๔ บาน ใหด้ าเนินการแก้ไขเป็นผนังทบึ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ให้รื้อถอนและแก้ไขหน้าต่าง
เป็นผนงัทบึทัง้หมดของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   แมใ้นการพจิารณาพพิากษาคดปีกครองจะไมม่กีฎหมายก าหนดใหศ้าลจ าต้อง
ถือข้อเท็จจรงิตามที่ปรากฏในค าพิพากษาคดีอาญา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีให้การรบัสารภาพต่อ 
ศาลอาญาว่า เป็นผู้ด าเนินการต่อเติมดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. ปิดทางเดินด้านหลังของอาคาร
ดังกล่าว เจาะผนังอาคารเดิมซึ่งท าเป็นที่ระบายอากาศ (หน้าต่าง) อันเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นค าให้การที่เป็นปฏปิกัษ์และเป็นโทษต่อผู้ฟ้องคดเีอง 
เป็นผลใหศ้าลอาญาพพิากษาลงโทษผูฟ้้องคด ีค าใหก้ารของผูฟ้้องคดแีละค าพพิากษาคดอีาญา
ดงักล่าวจงึเป็นพยานหลกัฐานทีม่นี ้าหนักเชื่อถอืได ้ อกีทัง้ หากไม่ปรากฏว่ามกีารกระท าผดิจรงิ
และผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้กระท าผิดนัน้ ศาลอาญาก็ย่อมไม่อาจพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีได ้  
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ทัง้นี้ ตามมาตรา ๒๒๗๒๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา และเมื่อผู้ฟ้องคดีมไิด้
อุทธรณ์คัดค้านความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าพิพากษาที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิด
ดงักล่าวจนคดีถึงที่สุด ข้อเท็จจรงิตามค าให้การของผู้ฟ้องคดีจึงมผีลผูกพนัผู้ฟ้องคดี การที ่
ผูฟ้้องคดกีล่าวอ้างพยานบุคคลซึง่เป็นบุคคลภายนอกว่า อาคารพพิาทก่อสรา้งเตม็พืน้ที่มาตัง้แต่ 
ผูฟ้้องคดซีือ้อาคารดงักล่าว อนัเป็นการขดัแยง้กบัค าใหก้ารรบัสารภาพของผูฟ้้องคดใีนคดอีาญา 
อย่างสิ้นเชงิ จงึไม่มนี ้าหนักเพยีงพอที่จะรบัฟงัได้ เมื่อไม่ปรากฏพยานหลกัฐานอื่นใดพสิูจน์ 
ให้ต่างไปจากขอ้เทจ็จรงิในคดอีาญา จงึต้องฟงัว่า ผูฟ้้องคดเีป็นผูด้ดัแปลงอาคารพพิาทโดยม ี
การต่อเติมดดัแปลงอาคาร ท าให้ไม่มีที่ว่างโดยปราศจากสิง่ปกคลุมเป็นทางเดินหลงัอาคาร 
ได้ถงึกนักว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และการเจาะผนังท าเป็นหน้าต่างโดยอยู่ชดิเขตที่ดนิผู้อื่น 
ซึ่งขดัต่อขอ้ ๗๔๒๖ และขอ้ ๗๖ (๔)๒๗ ของขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสรา้ง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ 
และถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ชอบที่จะใช้อ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ออกค าสัง่
ใหผู้ฟ้้องคดรีือ้ถอนอาคารส่วนทีด่ดัแปลงได ้ ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ออกค าสัง่ใหร้ือ้ถอน
อาคาร และให้ด าเนินการแก้ไขผนังอาคารส่วนที่เจาะผนังดดัแปลงเป็นหน้าต่างเป็นผนังทึบ 
โดยไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไดว้นิิจฉัยว่า ใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ออกค าสัง่ 
รือ้ถอนอาคารให้ถูกต้องตามขอ้เทจ็จรงิต่อไป การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ด าเนินการตามค าวนิิจฉัย
ดงักล่าว โดยออกค าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดรีือ้ถอนอาคาร ค.ส.ล. (ปกคลุมทางเดนิหลงั) จ านวน ๑ หอ้ง 

                                                 
๒๕ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา ๒๒๗ ใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจวนิิจฉยัชัง่น ้าหนักพยานหลกัฐานทัง้ปวง อย่าพพิากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่า  
มกีารกระท าผดิจรงิและจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผดินัน้ 

เมือ่มคีวามสงสยัตามสมควรว่าจ าเลยไดก้ระท าผดิหรอืไม ่ใหย้กประโยชน์แห่งความสงสยันัน้ใหจ้ าเลย 
๒๖-๒๗ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ้ ๗๔ อาคารทีป่ลูกในทีด่นิเอกชนใหผ้นังดา้นทีม่หีน้าต่าง ประตู หรอืช่องระบายอากาศอยู่ห่างเขตทีด่นิได้
ส าหรบัชัน้สองลงมาระยะไมน้่อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ส าหรบัชัน้สามขึน้ไประยะไมน้่อยกว่า ๓.๐๐ เมตร   

ส าหรบัอาคารทีม่รีะเบยีงดา้นชดิทีด่นิเอกชน รมิระเบยีงตอ้งห่างจากเขตทีด่นิตามวรรคหนึ่ง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

ขอ้ ๗๖ อาคารประเภทต่างๆ จะต้องมทีีว่่างอนัปราศจากหลงัคา หรอืสิง่ปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนทีก่ าหนดไว้
ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะต้องมทีีว่่างโดยปราศจาก  

สิง่ปกคลุมเป็นทางเดนิหลงัอาคารได้ถึงกนักว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยให้แสดงเขตดงักล่าวให้ปรากฏด้วยในกรณีที่ 
อาคารหนัหลงัเขา้หากนั จะตอ้งเวน้ทางเดนิดา้นหลงัไมน้่อยกว่า ๔.๐๐ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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และใหด้ าเนินการแก้ไขผนังอาคารส่วนทีเ่จาะผนังดดัแปลงเป็นหน้าต่างจ านวน ๔ บาน เป็นผนังทบึ 
จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๘๓/๒๕๕๔) 
 

   กรณีท่ีมีการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้รบั
อนุญาตโดยเว้นระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินข้างเคียง ล ารางสาธารณะ และแนวเขตแม่น ้า
น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงขดักบัข้อก าหนดของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
อาศยัอ านาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีค าสัง่ 
ให้เจ้าของอาคารดงักล่าวด าเนินการแก้ไขอาคารให้ถกูต้องและย่ืนค าขอรบัใบอนุญาต 
จึงเป็นการออกค าสัง่ท่ีคลาดเคล่ือนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เน่ืองจากอาคารดงักล่าว 
ได้มีการก่อสร้างหรือดดัแปลงจนแล้วเสรจ็ อนัเป็นกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลง
ให้ถกูต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินจึงต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติั
เดียวกัน ออกค าสัง่ให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารส่วนท่ีขัดต่อกฎหมายออกไป  
อย่างไรก็ตาม เม่ือค าสัง่ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบญัญติัข้างต้น มีมาตรการบงัคบัทางปกครองท่ีเบากว่า กรณีจึงไม่ส่งผลถึงกบั
ท าให้ค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีออกโดยคลาดเคล่ือนดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ดงันัน้ ค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีให้เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไขอาคารให้ถกูต้อง
และย่ืนค าขอรบัใบอนุญาตต่อไป จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 

   โปรดดคู าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๑๕/๒๕๕๔ หน้า ๕๗๔-๕๗๗ 
 

 ๑.๕ ข้อพิพาทเก่ียวกบัการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๖ ข้อพิพาทเก่ียวกบัการย่ืนค าขอต่อศาลเพ่ือให้มีค าสัง่จบักมุและกกัขงับุคคล 
ซ่ึงฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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๒. การผงัเมือง 
 

  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมิใช่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีจะมีอ านาจในการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ 
และเกบ็กา๊ซ การท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอให้โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัตรวจสอบพื้นท่ีท่ีจะ
ก่อสร้างโครงการดงักล่าว และออกหนังสือรบัรองการใช้ประโยชน์บนท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง
โรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซหุงต้ม จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้าง
โครงการพิพาท และเมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและ 
เกบ็ก๊าซหงุต้มต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แต่เป็น 
การย่ืนขออนุญาตภายหลังจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้บงัคบัแล้ว  
ซ่ึงก าหนดให้พื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมีข้อห้ามมิให้ 
ใช้เป็นโรงบรรจกุา๊ซและสถานท่ีเกบ็กา๊ซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจกุา๊ซปิโตรเลียมเหลว  
ดงันั้น การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและ
สถานท่ีเกบ็กา๊ซให้แก่ผูฟ้้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง  
  ผู้ฟ้องคดเีป็นเจ้าของที่ดนิมโีฉนดประสงค์จะก่อสรา้งโรงบรรจุก๊าซและสถานที่เก็บ
ก๊าซหุงต้มในที่ดนิดงักล่าว จงึมหีนังสอืถึงโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันนทบุรขีอให้ตรวจสอบ
พื้นที่ดงักล่าวตามผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุร ีและออกหนังสือรบัรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
บนโฉนดที่ดนิแปลงข้างต้น ซึ่งส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันนทบุรมีหีนังสอืแจ้ง 
ผู้ฟ้องคดีโดยมีสาระส าคัญว่า หากร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุร ี
(ปรบัปรุงครัง้ที่ ๑) แล้วเสรจ็ พื้นที่ก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซหุงต้มดงักล่าวจะถูกก าหนด 
ใหเ้ป็นทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สเีขยีว) และมขีอ้หา้มมใิห้ใชเ้ป็นสถานที่บรรจุก๊าซ
และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ซึ่งเมื่อ
กฎกระทรวงขา้งตน้ประกาศใชบ้งัคบัแลว้ หากการด าเนินกจิการของผูฟ้้องคดเีขา้ข่ายในขอ้หา้ม
ของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิดงักล่าว กจ็ะไม่สามารถด าเนินการได ้ ต่อมา หลงัจากทีก่ฎกระทรวง
ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบญัญตัิการผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ประกาศใช้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซต่อ
นายกเทศมนตรตี าบลศาลากลาง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) โดยอา้งว่าไดต้ดิต่อขออนุญาตกบัส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนนทบุรีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งว่า  
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พืน้ที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงฉบบัขา้งต้น  
ซึ่งไม่สามารถสร้างสถานีบรรจุก๊าซได้  อีกทัง้ ในวนัที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาต กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจงัหวัดนนทบุรีฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออก
ใบอนุญาตใหแ้ก่ผูฟ้้องคดไีด ้ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ยนืยนัค าสัง่เดมิ แต่ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดยีื่นค าขอให้ส านักงานโยธาธกิารและ 
การผงัเมอืงจงัหวดันนทบุรตีรวจสอบพื้นทีโ่ครงการและขอหนังสอืรบัรองการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีแสดงความประสงค์ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ 
ในวนัดงักล่าว ซึง่เป็นการยื่นค าขอก่อนที่กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุรฯี  
มผีลใช้บังคบั การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มคี าสัง่ไม่อนุญาตท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความเสียหาย  
จงึขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ไม่อนุญาตใหผู้ฟ้้องคดก่ีอสรา้งโรงบรรจุก๊าซ
และสถานทีเ่กบ็ก๊าซหุงตม้ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  หนังสอืของผู้ฟ้องคดทีี่ขอให้โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันนทบุรตีรวจสอบพื้นที่
ของโครงการและให้ออกหนังสอืรบัรองการใช้ประโยชน์บนที่ดนิของผู้ฟ้องคดเีพื่อด าเนินการ
สรา้งโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซ มไิด้มเีนื้อหาสาระเป็นการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารโรงบรรจุก๊าซ
และเกบ็ก๊าซแต่อยา่งใด  อกีทัง้ หนงัสอืชีแ้จงของส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันนทบุรี
กม็ไิดม้เีนื้อหาส่วนใดแสดงว่าได้อนุญาตให้ผูฟ้้องคดก่ีอสรา้งโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซดงักล่าว 
ประกอบกบัส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันนทบุรมีใิช่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ที่มอี านาจ
ออกใบอนุญาตก่อสรา้งใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีจงึถอืไมไ่ดว้่าผูฟ้้องคดไีดย้ืน่ค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร
ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ มผีลบงัคบัใช้ และมใิช่
เป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอยู่ก่อนทีจ่ะมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมแลว้ อนัเป็นขอ้ยกเว้น
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง๒๘ แห่งพระราชบญัญตักิารผงัเมอืงฯ เมื่อต่อมาผูฟ้้องคดยีื่นค าขออนุญาต

                                                 
๒๘ พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 มาตรา ๒๗   ฯลฯ   ฯลฯ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคบัแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมและจะใชป้ระโยชน์ทีด่นิเช่นนัน้ต่อไปเมือ่มกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมแลว้ แต่ถ้า
คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ว่าการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเช่นนัน้ต่อไปเป็นการขดัต่อนโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระส าคญัทีเ่กีย่วกบั
สุขลกัษณะ ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดภิาพของสงัคม คณะกรรมการผงัเมอืงมอี านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร
และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดนิจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงบัการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนัน้ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขดงักล่าวให้ค านึงถึงกิจการที่มกีารใช้ประโยชน์ที่ดิน  
สภาพของทีด่นิและทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วกบัทีด่นิ การลงทุน ประโยชน์หรอืความเดอืดรอ้นร าคาญทีป่ระชาชนไดร้บัจากกจิการนัน้  
ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงเชญิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิมาแสดงขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ประกอบดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ก่อสร้างอาคารพิพาทภายหลังจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว และที่ดินของ 
ผูฟ้้องคดทีี่ประสงค์จะขออนุญาตก่อสรา้งโรงบรรจุก๊าซและเก็บก๊าซหุงต้ม เป็นที่ดนิที่ถูกก าหนด 
ให้เป็นที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สเีขยีว) ซึ่งห้ามมใิห้ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกจิการ
ส าหรบัสร้างสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง๒๙ และวรรคสอง (๒)๓๐

กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุรฯี  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ 
ไมอ่นุญาตใหผู้ฟ้้องคดก่ีอสรา้งอาคารดงักล่าว จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษา
ยกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๘๑/๒๕๕๔) 

                                                 
 ๒๙-๓๐ กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบุร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ขอ้ ๑๒ ที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม หรอืเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม 
หรอืการอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรบัการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกจิการอื่น  
ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของทีด่นิประเภทนี้ในแต่ละบรเิวณ 
  ทีด่นิประเภทนี้ หา้มใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความ
รวมถงึสถานีบรกิาร รา้นจ าหน่ายก๊าซ สถานทีใ่ชก้๊าซ และสถานทีจ่ าหน่ายอาหารทีใ่ชก้๊าซ ส าหรบัทีด่นิบรเิวณหมายเลข ๖.๑๓ 
และ ๖.๑๕ ทีอ่ยู่ในบรเิวณที ่๒ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หา้มใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่สถานทีบ่รรจุก๊าซ และสถานทีเ่กบ็ก๊าซ ตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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บทท่ี ๕ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

 
๑. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

  

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
 

 โดยท่ีสัญญาเข้าร่วมและด าเนินโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภท
บอกรบัเป็นสมาชิกระบบ MMDS ระหว่างกรมประชาสมัพนัธ์กบัผู้ฟ้องคดี มีข้อก าหนดให้ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการจดัตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์พร้อมให้บริการ 
ด้วยตนเองและรบัผิดชอบต่อผู้บริโภคในนามของผู้ฟ้องคดีเอง โดยผู้ฟ้องคดีต้องจดัหา
ทรพัย์สินเพ่ือด าเนินการตามสญัญา และโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัย์สินนัน้ทัง้หมดให้แก่
กรมประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพนัธ์เป็นรายปี  
จึงเป็นกรณีท่ีกรมประชาสัมพนัธ์ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และใช้ 
คล่ืนความถี่ ท่ีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร ับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเพ่ือประกอบกิจการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรบั 
เป็นสมาชิก โดยกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ด าเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
และใช้คล่ืนความถ่ีนั้นเอง จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นผู้ใช้ความถ่ีวิทย ุ 
ซ่ึงมีหน้าท่ีต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถ่ีวิทยุตามท่ีพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบกบัประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้ความถ่ีวิทย ุ
ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถ่ีวิทย ุลงวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ ก าหนด 
 ส่วนกรณีท่ีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีค าสัง่เรียกให้
ผู้ฟ้องคดีช าระค่าตอบแทนการใช้ความถ่ีวิทยุเพ่ิม ในอตัราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทน
การใช้ความถ่ีวิทยุท่ีต้องช าระต่อวนันั้น เป็นการใช้อ านาจออกค าสัง่ทางปกครอง  
มิใช่กรณีการเรียกเบีย้ปรบัหรือค่าปรบัตามสญัญา ผูฟ้้องคดีในฐานะเป็นผู้ใช้ความถ่ีวิทยุ



 

 
๕๘๖    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง      
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จึงต้องผูกพันและมีหน้าท่ีต้องช าระค่าตอบแทนการใช้ความถ่ีวิทยุเ พ่ิมดังกล่าว  
ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาก าหนดใหม่ได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์  
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรมประชาสัมพันธ์ได้ขอจดัสรรความถี่วิทยุไปยงัส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กรมไปรษณียโ์ทรเลข เดมิ) (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑) และเลขาธกิารคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (อธบิดกีรมไปรษณีย์โทรเลข เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อใช้
ให้บรกิารวทิยุโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ (MMDS) ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคตาม 
มติคณะกรรมการกิจการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์แห่งชาติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง 
ไดอ้นุมตัใิหก้รมประชาสมัพนัธ์ไดร้บัการจดัสรรความถี่วทิยุดงักล่าว  ต่อมา กรมประชาสมัพนัธ์ 
ไดป้ระกาศเชญิชวนเอกชนเขา้ร่วมโครงการใหบ้รกิารส่งวทิยุโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ
ระบบ Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอ 
ต่อกรมประชาสมัพนัธ์และได้รบัการคดัเลอืก จงึได้มกีารท าสญัญาเขา้ร่วมและด าเนินโครงการ
ใหบ้รกิารส่งวทิยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชกิระบบ MMDS ระหว่างกรมประชาสมัพนัธ์
กบัผูฟ้้องคด ีและต่อมาผูฟ้้องคดไีดต้ดิตัง้เครื่องส่งวทิยุโทรทศัน์พรอ้มทัง้ขออนุญาตจดัตัง้สถานี
วทิยุโทรทศัน์ดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดจีดัตัง้
สถานีวิทยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชกิระบบ MMDS และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดตีิดต่อ 
กองใบอนุญาตวทิยุคมนาคมเพื่อด าเนินการดา้นใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ยื่นแบบแสดงรายการ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุเป็นจ านวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และช าระเงนิภายใน ๖๐ วนั 
นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสือแจ้ง แต่ผู้ฟ้องคดีมไิด้ด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการค่าตอบแทน 
ในการใช้ความถี่วทิยุ และมไิด้ช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองจงึมหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นแบบแสดงรายการค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทย ุ
พร้อมกบัช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุ ปีละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใน ๖๐ วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื หากไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ผูฟ้้องคดจีะต้องช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุเพิม่ในอตัรารอ้ยละ ๑ ของค่าตอบแทน 
ในการใช้ความถี่วทิยุที่ต้องช าระต่อวนั นับแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดถึงวนัที่ช าระแล้วเสรจ็  
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้น าเงนิไปช าระต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทย ุ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท  หลงัจากนัน้ ผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืถงึกรมประชาสมัพนัธ์
เพื่อให้พิจารณาทบทวนการช าระเงินค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุข้างต้น เนื่องจาก  
เห็นว่า ความถี่วทิยุที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ อนุญาตให้ใช้ นัน้  เป็นการอนุญาตความถี่วทิยุให้กบั 
กรมประชาสมัพันธ์ซึ่งเป็นส่วนราชการเพื่อมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีน าความถี่วิทยุดงักล่าว 



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๘๗ 
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ไปให้บรกิารส่งวทิยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชกิในระบบ MMDS ของสถานีโทรทศัน์
ไทยทวี ีซึง่ตามระเบยีบและขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความถีว่ทิยทุีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ อนุญาตให้
ส่วนราชการต่างๆ ใช้ในภารกจิต่างๆ นัน้ โดยปกตไิม่ต้องช าระเงินค่าตอบแทนการใช้ความถี่
วทิยุให้กบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ แต่อย่างใด  ต่อมา กรมประชาสมัพนัธ์ไดห้ารอืกรณีดงักล่าวไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูใ้ชค้วามถี่วทิยุ
ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรือ่ง ก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถีว่ทิยตุอ้งเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่วทิยุ ลงวนัที ่๒๙ มกราคม 
๒๕๓๙  หลังจากนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มหีนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดชี าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุ 
และค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิม่นัน้ เป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากกรมประชาสมัพนัธใ์นฐานะผูใ้ชค้วามถี่วทิยุทีไ่ดร้บัการจดัสรรความถี่วทิยุไดร้บัยกเวน้
ไม่ต้องช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุ  ดงันั ้น เมื่อกรมประชาสมัพนัธใ์นฐานะคู่สญัญา
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่วทิยุ ผูฟ้้องคดกีไ็ม่จ าต้อง
เสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ด้วย เน่ืองจากผู้ฟ้องคดเีป็นเพยีง
ผู้ร่วมงานของกรมประชาสมัพนัธ์เท่านัน้ ผู้ฟ้องคดมีไิด้เป็นผู้ใช้ความถี่วทิยุที่ได้รบัการจดัสรร
ความถี่วทิยุตามนัยมาตรา ๑๑ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิวทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่จะต้อง 
เสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่วทิยุแก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  อกีทัง้ ผูฟ้้องคดไีด้เสยีค่าตอบแทน
ใหแ้ก่รฐัแลว้ตามสญัญาทีท่ าไวก้บักรมประชาสมัพนัธ ์ผู้ฟ้องคดมีไิดม้นิีตสิมัพนัธใ์ดตามสญัญา
กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มสีิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีช าระค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนเพิม่หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ จงึต้องคนืเงนิ
จ านวน ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท ซึง่ได้แก่ ค่าตอบแทนการใชค้วามถี่วทิยุจ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
ที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้วโดยส าคญัผิด และค่าปรบัจากการกระท าผิด 
ตามพระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคมฯ จ านวน ๕๒,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีแต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ยนืยนัความเห็นเดมิ ผู้ฟ้องคดจีงึฟ้องขอให้ศาลเพกิถอนค าสัง่เรยีกให้ชดใช้เงนิของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ คนืเงนิทีผู่ฟ้้องคดชี าระไปแลว้  ทัง้น้ี ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองฟ้องแยง้
ขอให้ผู้ฟ้องคดชี าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุและค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุเพิม่
ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๕๖,๖๐๑,๐๐๐ บาท แต่ศาลปกครองสูงสุด
มีค าสัง่ยืนตามค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้นไม่ร ับค าฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง  
เน่ืองจากเห็นว่า กรณีตามฟ้องแย้งไม่ใช่คดีพพิาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง แต่เป็นการ 
ใช้อ านาจตามกฎหมายในการเรยีกให้ผู้ฟ้องคดจี่ายเงนิค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุอนัเป็น
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ค าสัง่ทางปกครองที่เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ 
ออกขายทอดตลาดเพื่อช าระเงนิใหค้รบถว้นได้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 คดมีปีระเดน็ตอ้งวนิิจฉยั ๒ ประเดน็ ดงันี้ 
 ประเดน็ทีห่นึ่ง ผูฟ้้องคดมีหีน้าทีต่อ้งเสยีค่าตอบแทนการใชค้วามถี่วทิยุและค่าตอบแทน
การใช้ความถี่วทิยุเพิม่ตามมาตรา ๑๑ ทวิ๑ แห่งพระราชบญัญตัิวทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ประกอบกบัประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้ความถี่วทิยุต้องเสยีค่าตอบแทน  
ในการใชค้วามถี่วทิยุ ลงวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ หรอืไม่ และผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองต้องคนืเงนิ
ค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดไีด้ช าระไปแล้วพร้อมค่าปรบัจ านวน ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
หรือไม่  เห็นว่า โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ ง๒ และมาตรา ๑๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัต ิ
วิทยุคมนาคมฯ ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดตัง้สถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้ร ับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยให้รฐัมนตรีมอี านาจประกาศก าหนดให้ผู้ใช้ความถี่คลื่น  
เพื่อกิจการใดหรอืในลกัษณะใดต้องเสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่คลื่นนัน้ให้แก่รฐับาลได้ 
ตามอตัราทีเ่หน็สมควร และขอ้ ๒๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถี่วทิยุ
ต้องเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่วทิยุ ลงวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ ก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถี่วทิยุ
ที่ได้รบัการจดัสรรความถี่วิทยุเพื่อน าความถี่วิทยุไปใช้ในการให้บรกิารข่ายวิทยุคมนาคม
สาธารณะในกจิการวทิยุโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิต้องเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่
วทิยุเป็นรายปีตามอัตราและวธิีการที่ก าหนด  เมื่อปรากฏว่าตามข้อสญัญาเข้าร่วมและด าเนิน
โครงการใหบ้รกิารส่งวทิยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชกิระบบ MMDS ก าหนดให้ผูฟ้้องคดี
เป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการจดัตัง้สถานีวทิยุโทรทศัน์พรอ้มให้บรกิารด้วยตนเองทัง้หมด
                                                 
 ๑-๒ พระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๑ หา้มมใิหผู้ใ้ดตัง้สถานีวทิยุคมนาคม เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑ ทว ิให้รฐัมนตรมีอี านาจประกาศก าหนดให้ผูใ้ช้ความถี่คลื่นเพื่อกจิการใดหรอืในลกัษณะใดต้องเสยี
ค่าตอบแทนในการใชค้วามถีค่ลืน่นัน้ใหแ้ก่รฐับาลไดต้ามอตัราทีเ่หน็สมควร 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา    
 

 ๓ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผูใ้ช้ความถี่วทิยุต้องเสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุ  ลงวนัที ่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ 
 ๒. ให้ผู้ใช้ความถี่วทิยุที่ไดร้บัการจดัสรรความถี่วทิยุ (Frequency Assignment) เพื่อน าความถี่วทิยุไปใช้ในการ
ใหบ้รกิารข่ายวทิยุคมนาคมสาธารณะ ข่ายวทิยุคมนาคมเฉพาะกจิ หรอืใช้ในข่ายวทิยุคมนาคมเฉพาะกจิในกจิการดงัต่อไปนี้ 
ตอ้งเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถีว่ทิยุเป็นรายปีตามอตัราและวธิกีารทีก่ าหนดใน ๓. แลว้แต่กรณ ี

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๒.๓ กจิการวทิยุโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ (Subscription Television Service)   

ฯลฯ    ฯลฯ 



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๘๙ 
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และรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคในนามของผูฟ้้องคดเีอง โดยผูฟ้้องคดตี้องจดัหาทรพัยส์นิเพื่อด าเนินการ
ตามสัญญาและโอนกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินนั ้นทัง้หมดให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ 
ต้องแบ่งผลประโยชน์ใหแ้ก่กรมประชาสมัพนัธ์เป็นรายปีตามทีก่ าหนด ลกัษณะของสญัญาดงักล่าว
ถือว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีจดัตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และใช้คลื่นความถี ่
ที่กรมประชาสมัพนัธ์ได้รบัจดัสรรจากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพื่อประกอบกิจการให้บรกิารส่งวทิยุ
โทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชิกระบบ MMDS โดยกรมประชาสมัพนัธ์ไม่ได้ด าเนินการ
จดัตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และใช้คลื่นความถี่นัน้เอง จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็น 
ผู้ใช้ความถี่วิทยุ เมื่อการด าเนินการของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัต ิ
วทิยคุมนาคมฯ ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องเสยีค่าตอบแทนการใชค้ลื่นความถี่ ผูฟ้้องคดจีงึมหีน้าที ่
ต้องเสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุตามกฎหมายและประกาศกระทรวงคมนาคมขา้งต้น  
ทัง้น้ี ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวไม่ได้ซ ้าซ้อนกับค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคด ี
ต้องช าระให้แก่กรมประชาสมัพนัธ์ตามสญัญา เนื่องจากค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายให ้
กรมประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นไปตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานความสมคัรใจของคู่สญัญา 
ตามสญัญาเข้าร่วมและด าเนินโครงการให้บรกิารส่งวิทยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชิก 
ระบบ MMDS เฉพาะอย่างยิง่ผู้ฟ้องคดใีนฐานะผู้ยื่นขอ้เสนอทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม  ส่วนค่าตอบแทน
การใชค้วามถี่วทิยุเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดใีนฐานะผูใ้ช้ความถี่วทิยุจะต้องจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง
ตามที่พระราชบญัญัติวิทยุคมนาคมฯ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้
ความถี่วทิยุต้องเสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุฯ ก าหนด อันถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย 
ทีผู่้ฟ้องคดตี้องปฏบิตัติาม ค่าตอบแทนทัง้สองส่วนจงึเป็นคนละส่วนแยกต่างหากจากกนั  ดงันัน้ 
การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ มหีนังสอืเรยีกใหผู้้ฟ้องคดชี าระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุประจ าปี 
ทีค่า้งช าระ จงึเป็นการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาในฐานะทีเ่ป็นผูม้สีทิธติามขอ้ก าหนดในสญัญา
เขา้ร่วมและด าเนินโครงการใหบ้รกิารส่งวทิยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชกิระบบ MMDS 
ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับผู้ฟ้องคดี ประกอบกับมาตรา ๑๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัต ิ
วทิยุคมนาคมฯ และขอ้ ๖.๓๔ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถี่วทิยุ

                                                 
 ๔ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผูใ้ช้ความถี่วทิยุต้องเสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุ  ลงวนัที ่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ 
 ๖. ผู้ใช้ความถี่วิทยุที่ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุตามประกาศนี้  ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขก าหนด พร้อมช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ 
ต่อกรมไปรษณยีโ์ทรเลข ดงันี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  ๖.๓ กรณีที่ไม่ช าระ หรือช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเกินก าหนดเวลาตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒  
ผูใ้ชค้วามถีว่ทิยุทีไ่ดร้บัการจดัสรรความถีว่ทิยุตอ้งเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่วทิยุเพิม่ในอตัรารอ้ยละ ๑ ของค่าตอบแทน



 

 
๕๙๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง      
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ตอ้งเสยีค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุฯ อนัเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย การทีผู่ฟ้้องคดี
ช าระเงนิค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเงนิ
จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึเป็นการช าระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่มหีน้าทีต่้องคนืเงนิจ านวนดงักล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด  ส าหรบัเงนิ
จ านวน ๕๒,๐๐๐ บาทนัน้ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีช าระค่าปรบัในความผิดที่มีโทษทางอาญา 
เน่ืองจากผู้ฟ้องคดกีระท าความผดิฐานมแีละใช้เครื่องวทิยุคมนาคมและตัง้สถานีวทิยุคมนาคม
โดยไม่ได้รบัอนุญาต อนัเป็นความผิดที่มโีทษทางอาญาตามพระราชบญัญัติวิทยุคมนาคมฯ  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึใช้อ านาจเปรยีบเทยีบปรบัตามมาตรา ๒๑๕ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว  
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การกระท าทางปกครอง 
ทีศ่าลปกครองมอี านาจพจิารณาพพิากษาได ้
 ประเดน็ทีส่อง หนงัสอืของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดชี าระค่าตอบแทนการใช้
ความถี่วิทยุเพิ่ม ในอตัราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุที่ต้องช าระต่อวนั 
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผูใ้ชค้วามถี่วทิยุต้องเสยีค่าตอบแทนในการใช้
ความถี่วทิยุ ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นการกระท าที่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่  เหน็ว่า  
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ เป็นเจา้หน้าที่ของรฐัตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
มอี านาจหน้าที่ในการควบคุม ก ากบัดูแล การใช้คลื่นความถี่วทิยุ เรยีกเก็บค่าตอบแทนในการ 
ใช้คลื่นความถี่วิทยุ และด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมติของคณะกรรมการประสานงาน  
การจดัและบรหิารความถี่วทิยุแห่งชาติ (กบถ.) เดมิ หนังสอืของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่เรยีกให ้
ผู้ฟ้องคดชี าระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุเพิม่ ในอตัราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทนการใช้
ความถี่วทิยุที่ต้องช าระต่อวนั จงึเป็นการทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตัวิทิยุ
คมนาคมฯ ประกอบกบัประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้ความถี่วทิยุต้องเสยี
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุฯ ข้อ ๖.๓ ที่ก าหนดให้ผู้ที่ต้องช าระค่าตอบแทนในการใช้
ความถี่วิทยุที่ไม่ช าระหรอืช าระเกินก าหนดเวลาต้องเสียค่าตอบแทนเพิม่ในอัตราร้อยละ ๑  
ของค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุที่ต้องช าระต่อวนั นับแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดจนถงึ
วนัทีช่ าระแล้วเสรจ็ โดยผู้ฟ้องคดใีนฐานะเป็นผูใ้ช้ความถี่วทิยุต้องผูกพนัและมหีน้าที่ต้องช าระ
ค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุเพิม่ดงักล่าวตามสญัญาเข้าร่วมและด าเนินโครงการให้บรกิาร 
ส่งวทิยุโทรทศัน์ประเภทบอกรบัเป็นสมาชกิระบบ MMDS ประกอบกบักฎหมายและประกาศ

                                                                                                                                            
ในการใช้ความถี่วิทยุที่ต้องช าระต่อวนันับแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดจนถึงวนัที่ช าระแล้วเสร็จ หากไม่ช าระให้แล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งปี กรมไปรษณยีโ์ทรเลขจะยกเลกิการจดัสรรความถีว่ทิยุดงักล่าว   
 ๕ พระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 มาตรา ๒๑ ความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมอี านาจท าการเปรยีบเทยีบได้  



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๕๙๑ 
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กระทรวงคมนาคมขา้งตน้ หนงัสอืของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ การมคี าสัง่ทางปกครองดังกล่าวของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศกระทรวงคมนาคม
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ อนัเป็นเงื่อนไขที่ผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูม้วีชิาชพีดา้นนี้พงึทราบดอียู่แลว้ก่อนทีจ่ะ
เขา้ท าสญัญาผูกพนัตนกบักรมประชาสมัพนัธ์ ค่าตอบแทนการใช้ความถี่วทิยุเพิม่จงึมใิช่เบี้ยปรบั
หรอืค่าปรบัตามสญัญาทีศ่าลจะมดีุลพนิิจพจิารณาก าหนดใหม่ไดต้ามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อกีทัง้ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองกม็ใิช่
ความสัมพันธ์ในฐานะคู่ส ัญญา แต่เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง 
มสีทิธเิรยีกรอ้งเหนือผูฟ้้องคด ีและมอี านาจหน้าทีท่ีจ่ะบงัคบัใหผู้ฟ้้องคดปีฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มคี าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดีช าระค่าตอบแทนการใช้
ความถี่วิทยุเพิ่ม ในอตัราร้อยละ ๑ ของค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วทิยุที่ต้องช าระต่อวนั  
จงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๓๘/๒๕๕๕)   

                                                 
 ๖ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสมัพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ 
เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว 
เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตัิ การวนิิจฉัยอุทธรณ์ การรบัรอง และการรบัจดทะเบยีน แต่ไม่หมายความรวมถึง  
การออกกฎ 
 (๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทท่ี ๖ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัรฐัวิสาหกิจ 
 
๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจ 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

๒. การเปล่ียนสถานะของรฐัวิสาหกิจ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๓. การยบุเลิกรฐัวิสาหกิจ 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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บทท่ี ๗ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการลงทุน การเงิน การคลงั และการธนาคาร 
 

๑. การลงทุน 

 

อ านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบัใบอนุญาตในการ
ลงโทษผู้รบัใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ของข้อบงัคับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าท่ีการตลาด (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗)  
จะกระท าได้ต่อเม่ือในขณะนัน้ผู้ได้รบัค าสัง่ลงโทษมีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าท่ีการตลาด
รบัอนุญาตเท่านั้น  ดังนั้น ค าสัง่ลงโทษท่ีไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงาน 
เป็นเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีมีขึ้นในขณะท่ีบุคคลนัน้มิได้เป็นเจ้าหน้าท่ีการตลาด จึงเป็น
ค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส าหรบัอ านาจในการไม่อนุญาตให้บุคคลใดปฏิบติังานเป็นเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต
ในระบบการซ้ือขายหลกัทรพัย์ เป็นอ านาจของผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย  
ดงันัน้ การท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบัใบอนุญาตมีมติลงโทษ 
ผู้ฟ้องคดีโดยการสัง่พกัใช้ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตในระบบซ้ือขาย
หลกัทรพัยโ์ดยท่ีไม่ปรากฏว่าได้รบัมอบหมายจากผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยใ์ห้ใช้อ านาจ
ลงโทษดงักล่าว ค าสัง่ลงโทษของคณะอนุกรรมการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๐  
ของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง เจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตในระบบซ้ือขาย 
ประกอบกบัข้อ ๑๑ ของประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เร่ือง เจ้าหน้าท่ี 
รบัอนุญาตในระบบซ้ือขาย (ฉบบัท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีเคยท างานที่บริษัท ท. และได้รบัใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจาก 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยบรษิัท ท. ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที ่
รบัอนุญาตเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถท าการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายแทน ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึขึน้ทะเบยีนผูฟ้้องคดเีป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาตเมื่อวนัที ่๑๔ มถุินายน ๒๕๓๙ และใบอนุญาต
จะสิ้นอายุในวนัที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๐  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้รบั 
เรื่องร้องเรยีนจากลูกค้าของบรษิัท ท. ว่าผู้ฟ้องคดีในขณะปฏิบตัิหน้าที่เจ้าหน้าที่การตลาด 
และเจ้าหน้าที่รบัอนุญาตระบบซื้อขายได้กระท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของลูกค้าโดยพลการ  
ซึง่เป็นความผดิตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางในการปฏบิตังิาน 
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ของเจ้าหน้าที่การตลาด จงึให้ผู้ฟ้องคดชีี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคด ีซึ่งผู้ฟ้องคดมีหีนังสือขอทราบ
ข้อเท็จจริงและขอใช้สิทธิตรวจดูเอกสารและขอคัดส าเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติ 
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดตีรวจดู  ต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบัใบอนุญาต 
ได้พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนแล้วเหน็ว่า การกระท าของผู้ฟ้องคดขีดัต่อประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด ข้อ ๓ จึงมีมต ิ
ให้พกัใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่รบัอนุญาตในระบบการซื้อขายและไม่อนุญาตให้ปฏิบตัิงาน  
เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นเวลา ๓ เดอืน ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ลงโทษดงักล่าวโดยเห็นว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอ านาจสัง่พักใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากใบอนุญาตของผู้ฟ้องคด ี
ไดส้ิน้อายไุปแลว้  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดแีจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่าคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
มมีตยินืตามค าสัง่ลงโทษของคณะอนุกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีล่งโทษผูฟ้้องคด ีและใหผู้ถู้กฟ้องคดแีจง้เวยีนหนงัสอืขอขมาต่อผูฟ้้องคด ี

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
การพจิารณาถงึความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ลงโทษไม่อนุญาต

ให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รบัอนุญาตในระบบการซื้อขาย
หลกัทรพัย์นัน้ ต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ กรณีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตัิงาน 
เป็นเจา้หน้าที่การตลาด และกรณีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตังิานเป็นเจ้าหน้าที่รบัอนุญาต 
ในระบบการซื้อขายหลักทรพัย์ โดยกรณีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่
การตลาดนัน้ เมื่อการลงโทษดงักล่าวเป็นมติของคณะอนุกรรมการพจิารณาลงโทษสมาชิก 
และผู้ร ับใบอนุญาต ซึ่งมีอ านาจในการลงโทษผู้ร ับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ของข้อบังคับ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด (ประกาศ ณ วนัที ่ 
๑๕ สงิหาคม ๒๕๓๗) กรณีจงึเป็นการพิจารณาและออกค าสัง่ลงโทษโดยคณะอนุกรรมการ 
ผู้มอี านาจในการพจิารณาความผดิและลงโทษแล้ว  อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า
ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของผู้ฟ้องคดีสิ้นอายุเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐  
และผู้ฟ้องคดีมไิด้ขอใบอนุญาตดงักล่าวอีก จงึเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ ที่คณะอนุกรรมการลงโทษผู้ฟ้องคดีมิให้
ปฏบิตัิงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ฟ้องคดไีม่มสีถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเน่ืองจาก
เป็นผูต้้องห้ามมใิหป้ฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที่การตลาดตามขอ้ ๒ ของขอ้บงัคบัดงักล่าว  ดงันัน้ 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดโีดยมตคิณะอนุกรรมการพจิารณาลงโทษสมาชกิและผู้รบัใบอนุญาตลงโทษ 
ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิงานเป็นเจา้หน้าที่การตลาด จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
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 ส าหรับกรณีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ร ับอนุญาตในระบบ 
การซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้  เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า คณะอนุกรรมการพจิารณาลงโทษสมาชกิ
และผูร้บัอนุญาตเป็นผู้ออกค าสัง่ลงโทษผูฟ้้องคดใีนฐานะเจา้หน้าทีร่บัอนุญาตโดยไม่ปรากฏว่า
คณะอนุกรรมการดงักล่าวได้รบัมอบหมายจากผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย์ให้ใช้อ านาจลงโทษ
ดงักล่าว ค าสัง่ลงโทษในส่วนนี้จงึไมช่อบดว้ยกฎหมายตามขอ้ ๑๐ ของประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่รบัอนุญาตในระบบซื้อขาย และข้อ ๑๑ ของประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง เจา้หน้าทีร่บัอนุญาตในระบบซือ้ขาย (ฉบบัที ่๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ส่วนประเดน็ที่ผู้ถูกฟ้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ลงโทษของคณะอนุกรรมการเป็นการลงโทษตามหน้าที ่
ที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตัง้
อนุกรรมการพิจารณาลงโทษสมาชิกและผู้รบัใบอนุญาต และคณะอนุกรรมการดงักล่าวก็มี
ผู้จ ัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นอนุกรรมการอยู่ด้วย ค าสัง่ดังกล่าวจึงเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วย 
กฎหมาย นัน้ เมื่อพิจารณาข้อ ๗ ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียน  
(ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัข้อ ๑๐ ของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง เจ้าหน้าที่ร ับอนุญาตในระบบซื้อขาย และข้อ ๑๑ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ร ับอนุญาตในระบบซื้อขาย (ฉบับที่ ๑)ฯ ซึ่งก าหนด
เช่นเดยีวกนัว่า ใหผู้จ้ดัการมอี านาจสัง่ลงโทษเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต โดยไม่ปรากฏว่ามขีอ้ก าหนด
ให้อ านาจในการแต่งตัง้อนุกรรมการขึ้นเพื่อการพจิารณาความผดิและลงโทษ  อกีทัง้ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตัง้อนุกรรมการพจิารณาโทษ
สมาชิกและผู้รบัใบอนุญาต ก าหนดให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ๒ ประการ คือ  
๑. พจิารณาขอ้เทจ็จรงิและลงโทษสมาชกิ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืกรรมการของสมาชกิที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  
หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมสมาชิก 
แล้วรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการทราบ ๒. พิจารณาข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรปุผลการกระท าผดิ และพจิารณาลงโทษผูร้บัใบอนุญาตเนื่องจากการไม่ปฏบิตัิ
ตามหน้าที่ในข้อบังคับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่
การตลาด จงึเหน็ได้ว่าอ านาจหน้าที่ประการที่ ๒ ของคณะอนุกรรมการดงักล่าวนี้ เป็นอ านาจ 
ในการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและลงโทษผู้รบัใบอนุญาตที่เป็นเจา้หน้าที่การตลาดเท่านัน้ หาได้มี
อ านาจในการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและลงโทษเจา้หน้าทีร่บัอนุญาตในระบบการซือ้ขายหลกัทรพัย์
แต่อย่างใดไม่  พิพากษาให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีดังกล่าว  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๐๒/๒๕๕๔)      
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พฤติการณ์ของผู้ประเมินราคาทรพัย์สินรบัอนุญาตท่ีใช้วิธีการประเมินราคา 
โดยเพียงแต่สอบถามข้อมูลราคาซ้ือขายท่ีดินบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ได้สอบถามราคา
ประเมินของทางราชการด้วย ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการประเมินราคาท่ีไม่มีข้อมูล
ครบถ้วน มีความบกพร่องและไม่เหมาะสม อนัไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ ชอบท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้มีอ านาจหน้าท่ีจะมีค าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบ 
การเป็นผู้ประเมินราคาทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวได้  ทัง้น้ี ตามข้อ ๙ ของประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การให้ความเห็นชอบ
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น ท่ี อจ. ๕/๒๕๓๘    

การท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซ่ึงได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกระเบียบ
ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรพัยสิ์นเก่ียวกบัตลาดทุนและการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการจัดระเบียบ 
การประกอบวิชาชีพและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  ดงันัน้ การท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีค าสัง่พักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดี 
เป็นผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน จึงเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบญัญติัเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการจดัระเบียบการประกอบวิชาชีพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค จึงไม่เป็นการขดัต่อมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผูฟ้้องคดเีป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจ ากดั ประกอบธุรกจิหลกัรบัประเมนิหรอืวเิคราะห์
ราคาหรอืมูลค่าของทรพัยส์นิ หรอืสนิทรพัย์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทุกชนิด และเป็น 
ผู้ได้รบัการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้เป็ น 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน  ต่อมา ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สัง่พักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการเป็น 
ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ เน่ืองจากพนักงานอยัการมคี าสัง่ฟ้องผูฟ้้องคดี
ในข้อหาสนับสนุนผู้อื่นกระท าการยกัยอกทรพัย์ของธนาคาร ก. จ ากัด (มหาชน) โดยมมีูลเหตุ 
จากการที่ผู้ฟ้องคดปีระเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์โดยไม่ถูกต้องเหมาะสม และมคีดอียู่ระหว่าง 
การพิจารณาของพนักงานอัยการในข้อหาเดียวกันอีก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค าสัง่พักการให ้
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ความเห็นชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี)  
โดยเหน็ว่าค าสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากขดักบับทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ผลการพจิารณาปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดี
มมีติยนืตามค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีย่นืตามค าสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบ
ผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสุด 
 กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และผู้ถูกฟ้องคดี
น าเอาเหตุที่ผูถู้กฟ้องคดกีล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดปีระเมนิราคาหลกัประกนัทีน่ ามาใช้เป็นหลกัประกนั
ในการขอสินเชื่อจากธนาคารสูงกว่าราคาปกติโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นซึ่งท าการประเมิน
ภายหลงัจากผู้ฟ้องคดไีด้ท ารายงานการประเมนิไว้แล้วถงึ ๒ ปีเศษ และในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี
น าเอาราคาประเมนิกลางของส านกังานทีด่นิทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธ ิ
และนิตกิรรมมาเทยีบเคยีงมาเป็นเหตุในการพจิารณามคี าสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้ประเมินราคาทรพัย์สินซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้  
ในประเดน็น้ีเป็นการโต้แยง้ความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดใีนเรื่องมาตรฐาน
การประเมนิราคาทรพัย์สิน ซึ่งศาลปกครองชัน้ต้นได้วนิิจฉัยว่า  หากผู้ฟ้องคดปีระเมนิราคา
ทรัพย์สินโดยถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ก็ไม่น่าจะเกิด  
ความเสียหายแก่ธนาคารเป็นจ านวนมาก เนื่ องจากหากที่ดินที่น ามาเป็นหลักประกัน 
การขอสนิเชื่อมรีาคาสูงตามความเป็นจรงิ ธนาคารกส็ามารถบงัคบัเอาจากหลกัประกนัดงักล่าว
ได้ราคาเพียงพอที่จะน ามาช าระหนี้ เง ินกู้ยืมได้ ก็จะไม่เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือ 
เกดิความเสยีหายเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ จงึพอฟงัไดว้่าผูฟ้้องคดปีระเมนิราคาทีด่นิโดยไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบอาชพี เมื่อผู้ฟ้องคดมีไิด้โต้แย้งค าวนิิจฉัยของศาลปกครองชัน้ต้นว่า 
การประเมนิราคาทรพัยส์นิของผูฟ้้องคดมีไิด้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธนาคารเป็นจ านวนมาก
อย่างไร และไม่ได้โต้แย้งกรณีที่ศาลปกครองชัน้ต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยค าชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าผู้ฟ้องคด ี
ประเมนิราคาทรพัย์สนิโดยเร่งด่วนตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง วธิีการประเมนิของผู้ฟ้องคด ี
จงึเพียงแต่สอบถามราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงโดยมิได้สอบถามราคาประเมนิของ  
ทางราชการ จงึเท่ากบัว่าผู้ฟ้องคดยีอมรบัว่าได้ประเมนิราคาทรพัยส์นิโดยวธิกีารดงักล่าวจรงิ 
กรณีจงึฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการประเมนิราคาทรพัย์สินอันจะถือว่า 
ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการประเมนิราคาทรพัย์สิน จากพฤติกรรมดังกล่าวจึงฟงัได้ว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้ประเมินราคาทรัพย์สินโดยบกพร่อง ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 



 
 
๖๐๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การประกอบอาชพี การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่ยนืตามค าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคด ี
เป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิตามขอ้ ๙๑ ของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมนิราคาทรพัย์สิน ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘  
จงึชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

นอกจากนี้ ข้อเท็จจรงิปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมหีนังสอืลงวนัที่ ๕ สงิหาคม 
๒๕๓๙ แจ้งไปยงัเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า 
ผูฟ้้องคดปีระเมนิราคาที่ดนิบางรายผดิจากความเป็นจรงิมาก ธนาคารจงึได้ทกัท้วง แต่ผู้ฟ้องคดี
ไมส่ามารถอธบิายเหตุผล รวมทัง้มไิดใ้หค้วามร่วมมอืในการแก้ไขปญัหาดงักล่าว ธนาคารจงึไดต้ดั
รายชื่อผู้ฟ้องคดอีอกจากรายชื่อบรษิทัประเมนิราคาทรพัยส์นิที่ธนาคารให้ความเหน็ชอบ  ดงันัน้ 
แม้ในเวลาต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ประกาศรายชื่อบรษิัทประเมนิราคาทรพัย์สิน 
ที่ธนาคารให้ความเห็นชอบส าหรบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม  
แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙  
มไิด้ถูกลบล้างไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะน าพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏตามหนังสือ
ดงักล่าวมาประกอบการใชดุ้ลพนิิจออกค าสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระเมนิราคา
ทรพัยส์นิได ้

ส าหรบัประเดน็ทีศ่าลอาญากรุงเทพใต้พพิากษายกฟ้องผูฟ้้องคดใีนขอ้หายกัยอกทรพัยน์ัน้ 
เป็นการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส่วนการด าเนิ นการของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีค าสัง่พักการให้ความเห็นชอบ 
                                                 

๑ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การใหค้วามเหน็ชอบผูป้ระเมนิราคา
ทรพัยส์นิ ที ่อจ. ๕/๒๕๓๘   

ขอ้ ๙ หากส านกังานพบว่าผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิรายใดไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๓ 
หรือปฏิบตัิหน้าที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดตามประกาศนี้  ส านักงานอาจด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สัง่ใหม้าชีแ้จง หรอืส่งเอกสาร หรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๒) สัง่ใหแ้กไ้ขการกระท า หรอืสัง่ใหก้ระท าหรอืงดเวน้การกระท า 
(๓) สัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบ เป็นระยะเวลาทีก่ าหนด ในกรณทีี่ 

(ก) เหตุตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้มลีกัษณะรา้ยแรง 
(ข) มเีหตุตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ เกดิซ ้าขึน้อกีภายในช่วง ๒ ปี ใดๆ 
(ค) ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิไมด่ าเนินการตามค าสัง่ตาม (๑) หรอื (๒) 

ในกรณีทีส่ านักงานก าหนดระยะเวลาการสัง่พกัการให้ความเหน็ชอบตามวรรคหนึ่ง (๓) อนัเป็นผลให้ผูป้ระเมนิ
ราคาทรพัย์สินนัน้ไม่อาจลงนามในรายงานประเมนิค่าทรพัย์สินได้อีกตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยงัเหลืออยู่ 
ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรอืเงือ่นไขในการรบัพจิารณาค าขอความเหน็ชอบของบุคคลนัน้ในคราวต่อไปดว้ยกไ็ด้ 

เมื่อพ้นระยะเวลาที่ส านักงานสัง่พกัการใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง (๓) หรอืระยะเวลาการรบัพจิารณาค าขอ 
ตามวรรคสอง หรือเมื่อบุคคลที่ถูกสัง่พกัการให้ความเห็นชอบได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ส านักงานก า หนดในวรรคสองแล้ว 
ส านกังานจะไมน่ าประวตักิารกระท าทีเ่ป็นเหตุใหส้ านักงานสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบนัน้มาประกอบการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอกี 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๐๑ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน เป็นเรื่องการพิจารณาในทางปกครองที่มีกฎหมาย 
ให้อ านาจไว้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การให้ความเห็นชอบ 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ อจ. ๕/๒๕๓๘ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างจาก 
การด าเนินคดีอาญา โดยการมีค าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมนิราคา
ทรพัยส์นินัน้ มปีระเดน็ทีต่้องพจิารณาว่า พฤตกิรรมของผูฟ้้องคดเีขา้ลกัษณะเป็นผูม้คีุณสมบตัิ
ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตามข้อ ๓๒  
ของประกาศฉบบัดงักล่าวหรอืไม่ ซึง่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และผูถู้กฟ้องคดมีดีุลพนิิจรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิเท่าทีป่รากฏเพื่อพจิารณามคี าสัง่พกัการใหค้วามเหน็ชอบ
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมนิราคาทรพัย์สินได้โดยไม่จ าต้องรอให้ผลการด าเนินคดีอาญาถึงที่สุด
เสยีก่อน และแมว้่าผลการพจิารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้จะมคี าพพิากษายกฟ้องผูฟ้้องคดี
ในขอ้หายกัยอกทรพัยก์็ตาม แต่ค าพพิากษาดงักล่าวก็มไิด้วนิิจฉัยว่าผูฟ้้องคดไีด้ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการประเมนิราคาทรพัยส์นิแต่อย่างใด  ดงันัน้ 
แม้ในคดีอาญาศาลมิได้มีค าพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  
ก็ไม่ท าให้ค าสัง่พักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นค าสัง่ 
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 
                                                 

๒ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การใหค้วามเหน็ชอบผูป้ระเมนิราคา
ทรพัยส์นิ ที ่อจ. ๕/๒๕๓๘ 

ขอ้ ๓ บุคคลทีย่ ื่นค าขอความเหน็ชอบตามขอ้ ๒ เพื่อเป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิต้องมลีกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไดร้บัความเหน็ชอบจากสมาคมให้เป็นบรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผย
ขอ้มลูต่อประชาชน 

(๒) ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎเกณฑ์ทีอ่อกตาม 
กฎหมายดงักล่าว หรอืพฤตกิรรมทีท่ าใหส้ านกังานพจิารณาไดว้่าผูย้ ืน่ค าขอความเหน็ชอบนัน้ มคีุณสมบตัไิม่เหมาะสมทีจ่ะเป็น  
ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณชน 

(๓) มผีูบ้รหิาร และผูป้ระเมนิราคาหลกั ทีม่จีรยิธรรม มคีวามสามารถ หรอืมปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะด าเนินการ  
มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง มคีวามเขา้ใจและรบัผดิชอบต่อสาธารณชน และไม่มลีกัษณะ  
ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 

(ก) มปีระวตัเิคยถูกไล่ออก ปลดออก ใหอ้อก หรอืตอ้งคดเีนื่องจากการกระท าทุจรติ 
(ข) มปีระวตักิารท างานอนัส่อไปในทางไมสุ่จรติ 
(ค) มปีระวตักิารบรหิารงานหรอืการกระท าอื่นใดอนัเป็นเหตุใหเ้กดิการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย  

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หลายครัง้หรอืทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง อนัแสดงถงึการขาดความรบัผดิชอบหรอืความรอบคอบ 
ในการบรหิารงาน หรอืมปีระวตักิารด าเนินงานอื่นทีท่ าใหส้ านักงานพจิารณาไดว้่า มคีุณสมบตัไิม่เหมาะสมในการเป็นผูบ้รหิาร 
หรอืผูล้งลายมอืชือ่ในรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ ซึง่ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณชน 

(๔) ไมม่ปีระวตักิารขาดความรบัผดิชอบหรอืขาดจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีเยีย่งผูม้วีชิาชพีจะพงึกระท า
ในการประเมนิค่าทรพัยส์นิเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อประชาชน 



 
 
๖๐๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 นอกจากนี้ ข้อโต้แย้งที่ว่าค าสัง่พกัการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิเป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพในการประกอบอาชพีและการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม
ตามมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ นัน้  เห็นว่า การที ่
ผูถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่ยนืตามค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ทีส่ ัง่พกัการให้ความเหน็ชอบผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็นการออกค าสัง่โดยอาศยั
อ านาจตามมาตรา ๑๔๓ แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึง่บญัญตัใิหผู้้ถูกฟ้องคดมีอี านาจก ากบัดูแลในเรื่องหลกัทรพัย ์ธุรกจิหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์
การออกหรอืการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน อ านาจดงักล่าวให้รวมถงึการออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ การที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ซึ่งได้รบัมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบ
ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินเกี่ยวกับตลาดทุนและการซื้อขาย
หลกัทรพัยต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนได้
ข้อมูลเกี่ยวกบัราคาทรพัย์สนิโดยถูกต้องเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการซื้อขายหลกัทรพัย ์  
อันเป็นการจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  ดังนัน้ การที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีค าสั ง่พักการให้ 
ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ฟ้องคด ี
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ  

                                                 
๓ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๔ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจหน้าทีว่างนโยบายการส่งเสรมิและพฒันาตลอดจนก ากบัดูแลในเรื่อง

หลกัทรพัย์ ธุรกจิหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ ศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจ
หลกัทรพัย ์การออกหรอืเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการและการป้องกนัการกระท า
อนัไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์อ านาจดงักล่าวใหร้วมถงึ 

(๑) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๒) ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัค าขออนุญาต ค าขอรบัใบอนุญาต ใบอนุญาต หรอืการประกอบกจิการตามที่

ไดร้บัใบอนุญาต 
(๓) วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะอนุกรรมการ 
(๔) ออกระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการพนักงาน ระบบพนักงานสมัพนัธ์ การบรรจุแต่งตัง้ถอดถอน  

และวนิยัพนกังานและลกูจา้งของส านกังาน การก าหนดเงนิเดอืนและเงนิอื่นๆ รวมตลอดถงึการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารต่างๆ 
(๔/๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาปญัหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บงัคบั

พระราชบญัญตันิี้  
(๕) ปฏบิตักิารอื่นใดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตันิี้  
บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ทีใ่ชเ้ป็นการทัว่ไป เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้

ใหใ้ชบ้งัคบัได ้



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๐๓ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การประกอบวชิาชพีและเป็นการคุ้มครองผู้บรโิภค จงึไม่เป็นการขดัต่อมาตรา ๕๐ วรรคสอง๔ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และการจ ากดัสทิธกิารประเมนิ 
ราคาทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นการจ ากดัสทิธเิฉพาะการประเมนิราคาทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัตลาดทุน
และการซื้อขายหลักทรพัย์ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หากมใิช่เป็นการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
ดงักล่าวมาขา้งตน้ผูฟ้้องคดยีงัสามารถเป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิไดต้ามปกต ิการทีผู่ถู้กฟ้องคดี
มคี าสัง่ยนืตามค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่พกั  
การให้ความเหน็ชอบผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิ จงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑/๒๕๕๕) 
 

๒. การเงิน การคลงั และการธนาคาร 
 

โดยท่ีมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญติัล้มละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ 
ก าหนดว่าเม่ือศาลสัง่พิทักษ์ทรพัย์ลูกหน้ีเด็ดขาดแล้ว เจ้าหน้ีจะขอรบัช าระหน้ีได้ 
กแ็ต่โดยปฏิบติัตามวิธีการท่ีกล่าวไว้ในพระราชบญัญติัน้ี และเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย ์
มีอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัการและจ าหน่ายทรพัยสิ์นของลูกหน้ี  ดงันัน้ เมื่อศาลแพ่ง
ได้มีค าพิพากษาให้บริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์ ซ. ช าระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีผลท าให้ 
ผูฟ้้องคดีมีสถานะเป็นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาของบริษทัดงักล่าว และเมื่อศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค าสัง่พิทักษ์ทรพัย์เด็ดขาดบริษัทข้างต้นแล้ว อ านาจในการจดัการและจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นของบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย ์ซ. จึงตกอยู่กบัเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่เพียง 
ผู้เดียว การท่ีองค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงินไม่ด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดี
แลกเปล่ียนเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นบตัรเงินฝากของธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

 

                                                 
๔ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๕๐ ฯลฯ    ฯลฯ 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ  

เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรอืเศรษฐกจิของประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรกัษา 
ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน การจดัระเบยีบ การประกอบอาชพี การคุ้มครองผู้บรโิภค การผงัเมอืง  
การรกัษาทรพัยากรธรรมชาติหรอืสิง่แวดล้อม สวสัดภิาพของประชาชน หรอืเพื่อป้องกนัการผูกขาด หรอืขจดัความไม่เป็นธรรม 
ในการแขง่ขนั  



 
 
๖๐๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

โดยท่ีข้อ ๓ ของข้อบงัคบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
ว่าด้วยการประกนัผู้ฝากเงินและเจ้าหน้ีของสถาบนัการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้
สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ 
และบริษัทเครดิตฟองซีเอร์ ซ่ึงเปิดด าเนินกิจการตามปกติและมิได้ถูกสัง่ให้ระงับ 
การด าเนินกิจการภายในวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ หรือท่ีถกูระงบัการด าเนินกิจการ 
แต่ได้ปรบัปรงุฐานะทางการเงินจนสามารถเปิดด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายในภายหลงั  
ดงันัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์ ซ.  
ซ่ึงรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีค าสัง่ให้ระงบัการด าเนินกิจการ และแผนฟ้ืนฟกิูจการ
ของบริษัทดังกล่าวไม่ได้รบัความเห็นชอบจากองค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนั
การเงิน จึงไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ บริษทัเงินทุนหลกัทรพัย ์ซ. จึงมิใช่สถาบนัการเงิน
ตามท่ีบทบญัญัติข้างต้นก าหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิท่ีจะได้รบัความช่วยเหลือ 
จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงันัน้ ไม่มีบทบญัญติั
แห่งกฎหมายใดก าหนดให้มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ฝากเงินของสถาบนัการเงินท่ีถกูสัง่ระงบั
การด าเนินกิจการ  ฉะนัน้ การกระท าขององค์การเพ่ือการปฏิรปูระบบสถาบนัการเงิน 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั จึงมิได้เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอนัเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดเีป็นบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม มนีิติบุคคลผู้ถอืหุ้นจ านวน ๗ ราย

มาร่วมลงทุน โดยในระหว่างที่รอใบอนุญาตจดัตัง้บรษิทัจากกระทรวงการคลงั ผู้ฟ้องคดไีด้น า
เงนิค่าหุ้นไปฝากไว้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง คือ บรษิัทเงินทุนหลักทรพัย์ ซ. และบริษัทดังกล่าว 
ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิให้ผูฟ้้องคดยีดึถอืไวเ้ป็นหลกัฐาน  ต่อมา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔) โดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) มคี าสัง่ให้
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซ. ระงับการด าเนินกิจการเพื่อแก้ไขฐานะและการด าเนินงาน 
ของบรษิทั ซึง่ต่อมาบรษิทัดงักล่าวไดเ้สนอแผนการแกไ้ขฟ้ืนฟูฐานะของบรษิทัต่อคณะกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงนิ แต่คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบนัการเงนิเหน็ว่าบรษิทัดงักล่าวไม่อาจด าเนินงานต่อไปได ้จงึมคี าสัง่ให้คณะกรรมการของ
บรษิทัขา้งต้นพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะและแต่งตัง้บุคคลเป็นคณะกรรมการเพื่อด าเนินการแทน
บริษัท โดยมีนาง ม. เป็นประธานกรรมการ  ต่อมา คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๐๕ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ระบบสถาบนัการเงนิไดอ้อกประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอืผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้
ทีสุ่จรติของบรษิทัทีถู่กระงบัการด าเนินกจิการ ลงวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๔๐ ก าหนดหลกัเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลอืผู้ฝากเงนิและเจา้หนี้ที่สุจรติของบรษิทัทีถู่กระงบัการด าเนินกจิการตาม
ค าสัง่กระทรวงการคลงั โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงนิ และ/หรอืกระทรวงการคลงัก าหนด ซึ่งได้แก่ ประกาศธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรบัแลกเปลี่ยนตัว๋บรษิัทเงินทุน ๔๒ บริษัท  
(คปต. ๔๒) ลงวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๔๐  ต่อมา ผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืถงึคณะกรรมการองคก์าร
ปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิและผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ เพื่อขอผ่อนผนัใหผู้ฟ้้องคดเีปลีย่นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ
ที่ผู้ฟ้องคดถีืออยู่เป็นบตัรเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
พจิารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดมีสีทิธเิข้าโครงการขา้งต้นตามหลกัเกณฑเ์ดยีวกบัผู้ฝากเงนิได้  
ผูฟ้้องคดจีงึได้ยื่นค าขอเปลีย่นตัว๋บรษิทัเงนิทุนเป็นบตัรเงนิฝากต่อบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. 
รวมเป็นเงนิ ๑๐๔,๑๖๔,๔๘๙.๙๓ บาท และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ออกบตัรเงนิฝาก
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามจ านวนเงนิดงักล่าว  อย่างไรกด็ ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่า ผู้ฟ้องคดมีสีทิธทิีจ่ะไดร้บั
แลกตัว๋บรษิทัเงนิทุนเป็นบตัรเงนิฝากอกีจ านวน ๓๐,๗๘๘,๔๙๐.๘๑ บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซ. หักออกจากยอดเงินตามตัว๋เงินฝากโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจดัตัง้บรษิัท แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีมมีติไม่อนุมตัิให้หกัเงินดงักล่าว  อีกทัง้  
ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซ. ช าระเงินจ านวนข้างต้นให้แก่ 
ผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดีจงึขอให้องค์การเพื่อการปฏริูประบบสถาบนัการเงนิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ร่วมกนัด าเนินการให้คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏริูประบบสถาบนั
การเงนิจดัสรรเงนิจ านวนดงักล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคด ีหรอืให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัสทิธเิปลี่ยนเงนิจ านวน
ดงักล่าวเป็นบตัรเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืตัว๋เงนิของสถาบนัการเงนิทีเ่ป็น
ผู้ด าเนินการแทนต่อไป ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า 
ไม่สามารถจดัสรรเงนิจ านวนดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผู้ฟ้องคดไีด ้เพราะศาลล้มละลายกลางไดม้คี าสัง่
พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. แลว้ และผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ได้แจง้ให้ผูฟ้้องคดี
ทราบว่าโครงการรบัแลกเปลี่ยนตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ทางการได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ฝากเงนิ 
หรอืเจ้าหนี้สถาบนัการเงนิที่ถูกปิดกิจการได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว จงึขอให้ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอ 
รบัช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ภายในก าหนด แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ตามหนังสือ 
ทัง้สองฉบบัดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สีร่ว่มกนัรบัผดิชอบโดยการเปลีย่นตัว๋สญัญาใชเ้งนิของผูฟ้้องคดเีป็นบตัรเงนิฝาก
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ในตน้เงนิจ านวน ๓๐,๗๘๘,๔๙๐.๘๑ บาท พรอ้มดอกเบีย้ 
หากไมส่ามารถเปลีย่นไดก้ใ็หช้ดใชเ้งนิแทน 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เมื่อผู้ฟ้องคดเีป็นผูถ้อืตัว๋สญัญาใช้เงนิของบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. ที่ถูกสัง่ให้ระงบั

การด าเนินกิจการ จงึถือเป็นผู้ฝากเงนิของบรษิัทที่ถูกระงบัการด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๕  
แห่งพระราชก าหนดการปฏริูประบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ย่อมมหีน้าที ่
ทีต่อ้งใหค้วามช่วยเหลอืตามมาตรา ๗ (๒)๖ แห่งพระราชก าหนดเดยีวกนั ซึง่การช่วยเหลอืในกรณีนี้
กค็อื การออกประกาศคณะกรรมการองคก์ารเพื่อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ เรื่อง หลกัเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงบัการด าเนินกิจการ  
ลงวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๔๐ โดยขอ้ ๒๗ ของประกาศดงักล่าวก าหนดใหผู้ฟ้้องคดไีปด าเนินการ
ขอเปลี่ยนตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นบตัรเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดไว้ ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคด ี
ไดเ้ขา้รว่มโครงการดงักล่าวโดยขอใชส้ทิธแิลกตัว๋เงนิรวมเป็นเงนิ ๑๐๔,๑๖๔,๔๘๙.๙๓ บาท และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ออกบตัรเงนิฝากให้แก่ผู้ฟ้องคดตีามจ านวนเงนิดงักล่าวแล้ว  
ส าหรบัเงนิจ านวน ๓๐,๗๘๘,๔๙๐.๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นค าขอใช้สทิธิเน่ืองจากบรษิัท 
เงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. โต้แยง้ว่าผูฟ้้องคดเีป็นหน้ีเงนิจ านวนดงักล่าวอยู่ ซึง่ผูฟ้้องคดไีด้น ากรณี
                                                 

๕-๖ พระราชก าหนดการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓ ในพระราชก าหนดนี้ 
“บริษัทที่ถูกระงบัการด าเนินกิจการ ” หมายความว่า บริษัทเงนิทุนและบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ถูกระงบั 

การด าเนินกจิการตามค าสัง่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ลงวนัที่ ๒๖ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวนัที ่๕ สงิหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่สัง่โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ 

“ผูฝ้ากเงนิ” หมายความว่า ผูฝ้ากเงนิทุกประเภทของบรษิทัทีถู่กระงบัการด าเนินกจิการ และหมายความรวมถงึ  
ผูถ้อืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกเพือ่การกูย้มืหรอืรบัเงนิจากประชาชน  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖ พ ร ะ ร า ช ก  า ห น ด ก า ร ป ฏิ ร ู ป ร ะ บมาตรา ๗ ให้องค์การมวีตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการกบับรษิัทเงนิทุนและบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ที่ถูกระงบั  

การด าเนินกจิการตามค าสัง่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ลงวนัที ่๒๖ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวนัที ่๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ซึง่สัง่โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์ดงัต่อไปนี้   

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ช่วยเหลอืผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้ทีสุ่จรติของบรษิทัทีถู่กระงบัการด าเนินกจิการ 

๗ ประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงนิ เรื่อง หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  
ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้ทีสุ่จรติของบรษิทัทีถู่กระงบัการด าเนินกจิการ ลงวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๔๐ 

ข้อ ๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงนิและเจ้าหนี้ที่สุ จริตของบริษัทที่ถูกระงบัการด าเนินกิจการตามค าสัง่
กระทรวงการคลงั ลงวนัที่ ๕ สงิหาคม ๒๕๔๐ ทางการไดจ้ดัให้มกีารด าเนินการไปแล้ว จงึให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเงือ่นไขทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอื กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงนิ และ/หรอื กระทรวงการคลงั ก าหนด 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๐๗ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การโต้แยง้ดงักล่าวไปฟ้องต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่งไดม้คี าพพิากษาใหบ้รษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. 
ช าระเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีจากผลของค าพพิากษาดงักล่าวท าใหผู้ฟ้้องคดมีสีถานะ
เป็นเจา้หนี้ตามค าพพิากษาของบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. ประกอบกบัโครงการธนาคารกรุงไทย
รบัเปลีย่นตัว๋บรษิทัเงนิทุน ๔๒ บรษิทั ได้สิน้สุดระยะเวลาด าเนินการแลว้ ผูฟ้้องคดจีงึไม่มสีทิธิ
น าหนี้จ านวนนี้ไปแลกเปลีย่นเป็นบตัรเงนิฝากตามโครงการดงักล่าวได้  นอกจากนัน้ ยงัปรากฏว่า 
ศาลลม้ละลายกลางไดม้คี าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดของบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. ซึง่เป็นเวลา 
ก่อนที่ศาลแพ่งจะมีค าพิพากษา และเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ได้มคี าสัง่พิทกัษ์ทรพัย์แล้ว  
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าร้องขอรบัช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์แล้วตามมาตรา ๒๗๘  
แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึไม่มหีน้าทีใ่นการช่วยเหลอื
ผู้ฟ้องคดีส าหรบัเงินจ านวนดงักล่าวอีกต่อไป  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๒๒๙ แห่งพระราชบญัญัติ
เดยีวกนั การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ด าเนินการให้ผูฟ้้องคดแีลกเปลี่ยนเงนิตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
ที่เหลอืเป็นบตัรเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงึไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัแิต่อยา่งใด  

ส าหรบักรณขีองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ นัน้ โดยทีม่าตรา ๒๙ อฎัฐ (๔)๑๐ แห่งพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิ
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก าหนดใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มอี านาจให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิตามสมควรแก่กรณีส าหรบั 

                                                 
 ๘-๙ พระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓  

มาตรา ๒๒ เมือ่ศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยข์องลกูหนี้แลว้ เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยแ์ต่ผูเ้ดยีวมอี านาจดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัการและจ าหน่ายทรพัยส์นิของลกูหนี้ หรอืกระท าการทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้จิการของลูกหนี้ทีค่า้งอยู่เสรจ็สิน้ไป 
(๒) เกบ็รวบรวมและรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิซึง่จะตกไดแ้ก่ลกูหนี้ หรอืซึง่ลกูหนี้มสีทิธจิะไดร้บัจากผูอ้ื่น 
(๓) ประนีประนอมยอมความ หรอืฟ้องรอ้ง หรอืต่อสูค้ดใีดๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิของลกูหนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๒๗ เมื่อศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้จะขอรบัช าระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏบิตัิตาม

วิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้  แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว แต่คด ี
ยงัอยู่ระหว่างพจิารณากต็าม     

๙ ประกาศคณะกรรมการองค ์การเพ ื่อการปฏิร ูประบบสถาบันการเง ิน เร ื่ อง หลกัเกณฑก์ารให้ความชว่ยเหล ือผ ูฝ้ากเง ินและเจา้หนี้ที่สุจร ิตของบริษัทที่ถกูระง ับการด  าเน ินกจิการลงว 

๑๐ พระราชบญัญตัธินาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ
พระราชบญัญตัธินาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๒๙ อฎัฐ ใหก้องทุนมอี านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ตร ี 
และอ านาจเช่นว่านี้ ใหร้วมถงึ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ค ้าประกนัหรอืรบัรอง รบัอาวลั หรอืสอดเขา้แกห้น้าในตัว๋เงนิ 
 (๔) ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิตามสมควรแก่กรณีส าหรบัผู้ฝากเงนิ หรอืเจ้าหนี้ของสถาบนัการเงนิที่ต้อง

เสยีหาย เนื่องจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวประสบวกิฤตการณ์ทางการเงนิอย่างรา้ยแรง 



 
 
๖๐๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฝ้ากเงนิ หรอืเจา้หนี้ของสถาบนัการเงนิทีต่้องเสยีหายเนื่องจากสถาบนัดงักล่าวประสบวกิฤตการณ์
ทางการเงนิอย่างร้ายแรง และมาตรา ๒๙ เตรส (๑) ๑๑ ก าหนดให้คณะกรรมการจดัการของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ มอี านาจและหน้าทีใ่นการออกขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๙ อฎัฐ 
เมือ่คณะกรรมการจดัการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ อาศยัอ านาจตามมาตรา ๒๐ ตร ีและมาตรา ๒๙ 
อฎัฐ (๓) และ (๔) ประกอบมาตรา ๒๙ เตรส แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนัออกขอ้บงัคบักองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ ว่าด้วยการประกันผู้ฝากเงนิและเจ้าหนี้ของ
สถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อช่วยเหลอืทางการเงนิตามสมควรแก่กรณี ส าหรับผู้ฝากเงนิ
หรอืเจ้าหนี้ของสถาบนัการเงนิที่ต้องเสียหายจากการที่สถาบนัการเงนิประสบวิกฤตการณ์ 
ทางการเงนิอย่างรา้ยแรง โดยขอ้ ๔ ของขอ้บงัคบัดงักล่าวก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ประกนั
การช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเป็นเงนิบาทแก่ผู้ฝากเงนิและเจา้หนี้ของสถาบนัการเงนิ และขอ้ ๓ 
ของข้อบงัคบัเดียวกัน ก าหนดให้สถาบนัการเงนิตามข้อบงัคบันี้หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ 
บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์และบรษิทัเครดติฟองซีเอร ์ซึง่เปิดด าเนินกจิการตามปกติ
และมิได้ถูกสัง่ให้ระงับการด าเนินกิจการภายในวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ หรือที่ถูกระงับ 
การด าเนินกจิการแต่ไดป้รบัปรุงฐานะทางการเงนิจนสามารถเปิดด าเนินกจิการได้ตามกฎหมาย
ในภายหลัง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือตัว๋สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซ.  
ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๔ มคี าสัง่ใหร้ะงบัการด าเนินกจิการ และแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัดงักล่าว
ไม่ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึไม่สามารถเปิดด าเนินการได้  ดงันัน้ บรษิัท
เงนิทุนหลกัทรพัย ์ซ. จงึมใิช่สถาบนัการเงนิตามขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึไม่มสีทิธิ
ทีจ่ะได้รบัความช่วยเหลอืจากผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในส่วนที่เกี่ยวกบักองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ  ส่วนผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ นัน้ ไม่มบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดก าหนดใหม้หีน้าทีช่่วยเหลอืผูฝ้ากเงนิ
ของสถาบนัการเงนิทีถู่กสัง่ระงบัการด าเนินกจิการ กรณีทีผู่ฟ้้องคดเีหน็ว่าเมื่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ ไดร้ว่มกนัออกแถลงการณ์ยนืยนัในการช่วยเหลอืผูฝ้ากเงนิกบับรษิทัทีถู่กสัง่
ระงบัการด าเนินกจิการ ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองจงึมหีน้าทีต่้องช่วยเหลอืผูฟ้้องคดตีามค าแถลงการณ์

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัตธินาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไ้ขเพ ิม่เตมิโดยพระราชก  าหนดแกไ้ขเพ ิ่มเต ิมพระราชบัญญัตธินาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๑๑ พระราชบญัญตัธินาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ
พระราชบญัญตัธินาคารแห่งประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๕ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๙ เตรส คณะกรรมการจดัการกองทุนมอี านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกจิการ  
ของกองทุน อ านาจและหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

 (๑) ออกขอ้บงัคบัเพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๙ ตร ีมาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ อฏัฐ 
 (๒) ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการจดัการกองทุน 
 (๓) ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ 
 (๔) พจิารณาเรือ่งอื่นๆ ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย  



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๐๙ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดงักล่าวด้วยนัน้ โดยที่ค าแถลงการณ์เป็นเพยีงค าชี้แจงถึงวกิฤติการณ์ที่เกดิขึ้นและแนวทาง 
ในการแก้ไขปญัหาดังกล่าวเท่านัน้ มิได้เป็นกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ ตอ้งปฏบิตัติาม การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ แจง้ว่าผูฟ้้องคดมีสีทิธเิขา้โครงการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) รบัแลกเปลี่ยนตัว๋บรษิทัเงนิทุน ๔๒ บรษิทั ตามหลกัเกณฑ์
เดยีวกบัผู้ฝากเงนิได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทัง้เป็นผู้เสนอหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในโครงการ
ดงักล่าว ก็มไิด้มผีลท าให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ มหีน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลอื 
แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด  อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ในการพิจารณา 
และอนุมัติให้มีการใช้สิทธิหักกลบลบหน้ีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิด  
ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเพียงผู้รกัษาการตามพระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบนัการเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ อ านาจในการด าเนินการตามพระราชก าหนดดงักล่าวเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ในการกระท ากจิการต่างๆ ภายใต้วตัถุประสงคข์องกฎหมายว่าด้วยการปฏริูประบบสถาบนัการเงนิ 
โดยมติอ้งไดร้บัความเหน็ชอบหรอืความยนิยอมจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ แต่อยา่งใด 

ส าหรบักรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้แต่งตัง้นาง ม. เป็นประธาน
กรรมการบรษิัทเงนิทุนหลักทรพัย์ ซ. และนาง ม. เป็นผู้หักกลบลบหนี้ของบรษิัทดงักล่าว 
กบัเงนิฝากของผูฟ้้องคดโีดยไม่ถูกต้อง ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึต้องรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั
ผู้ฟ้องคดดี้วยนัน้ แม้การแต่งตัง้นาง ม. เป็นประธานกรรมการบรษิัทของคณะกรรมการของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะมลีกัษณะเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองกต็าม 
แต่คณะกรรมการดงักล่าวเป็นเพยีงผู้กระท าการในฐานะผู้แทนของบรษิัท มไิด้มสีถานะเป็น
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะต้องรบัผดิชอบในการกระท าดงักล่าว  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๓๐๑๒ 

                                                 
๑๒ พระราชก าหนดการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีทีค่ณะกรรมการองค์การเหน็ว่า บรษิทัทีถู่กระงบัการด าเนินกจิการใดไม่อาจแกไ้ขหรอืฟ้ืนฟูฐานะ
หรอืการด าเนินงานได้ ให้รายงานรฐัมนตรทีราบ และให้คณะกรรมการองค์การมอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอกีไม่น้อยกว่าสองคนมอี านาจเขา้ด าเนินการแทนบรษิทันัน้ไดทุ้กประการและท าการช าระบญัชี
บรษิทั กบัใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้ทนของบรษิทันัน้โดยใหถ้อืว่าเป็นมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เมื่อมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ลขาธกิารแจง้เป็นหนังสอืให้บรษิัทนัน้ทราบและให้กรรมการ  
ของบรษิทันัน้พ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ โดยใหถ้ือว่าเป็นมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น และใหปิ้ดประกาศการแต่งตัง้คณะกรรมการไว้ 
ในทีเ่ปิดเผย ณ ส านกังานของบรษิทันัน้ กบัทัง้ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาและในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั 

ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่ง  
แทนบรษิทันัน้หรอืคณะกรรมการได ้ 

ในการด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง การใดที่บทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ว่าดว้ยบรษิทัจ ากดั หรอืกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั ก าหนดอ านาจและหน้าทีใ่หเ้ป็นของทีป่ระชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอ านาจ
และหน้าทีข่องรฐัมนตร ี



 
 
๖๑๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แห่งพระราชก าหนดการปฏริูประบบสถาบนัการเงนิฯ การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สี่จงึมไิด้
เป็นการละเมดิต่อผูฟ้้องคดอีนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัิ  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕๘/๒๕๕๔) 
  

                                                                                                                                            
การขายทรัพย์สินเพื่อช าระบัญชีของบริษัทนัน้ให้เปิดประมูลโดยเปิดเผย หรือแข่งข ันราคาตามวิธีการ  

ทีค่ณะกรรมการก าหนด และใหอ้งคก์ารไดร้บัค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละหนึ่งของราคาทีข่ายได้ 
การช าระบญัชีของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชี และการใดที่เป็นอ านาจและหน้ าที ่

ของทีป่ระชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอ านาจและหน้าทีข่องรฐัมนตร ี 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๘ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการพาณิชย ์และการอตุสาหกรรม 
 
๑. การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรมการเกษตร 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

๒. การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรมอาหาร 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๓. การพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

 



 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๙ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการสาธารณูปโภค 
 
๑. การจดัให้มีส่ิงสาธารณูปโภค  
 

 กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าร่องน ้าตามธรรมชาติถกูบุกรุก มีการถมดินและ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว จนน ้าไหลผ่านไม่สะดวกมาก่อนหน้าท่ีหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะรื้อถอนสะพานข้ามร่องน ้าธรรมชาติข้างต้น 
และสร้างท่อลอดแทนสะพานเดิม  ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่าการกระท าของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัดงักล่าวเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ท่ีท าให้น ้าไม่สามารถระบายจากคลองเข้าสู่ท่ีดินของผูฟ้้องคดีได้โดยสะดวก  
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผูฟ้้องคดฟ้ีองว่า นายช่างแขวงการทางบา้นไผ่ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และอธบิดกีรมทางหลวง 
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ด าเนินโครงการขยายถนนทางหลวงในย่านชุมชนเทศบาลต าบลพยคัฆภูมพิสิยั
จากเดมิ ๒ ช่องทางจราจร เป็น ๔ ช่องทางจราจร โดยไดร้ือ้ถอนสะพานขา้มคลองและสรา้งท่อลอด
แทนสะพานเดมิ เป็นเหตุให้น ้าตามธรรมชาตจิากคลองร่องโดนไม่อาจไหลผ่านลอดใต้สะพาน
มายงัที่นาของผู้ฟ้องคดใีนหมู่บ้านเมยีงเจยีได้ตามปกติ ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองแกไ้ขความเดอืดรอ้นเสยีหายของผูฟ้้องคด ี 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 จากการตรวจสถานที่พิพาทโดยพนักงานคดีปกครองตามค าสัง่ศาลปกครองชัน้ต้น
พบว่า น ้าจากคลองจอบไหลมารวมกนับรเิวณสระน ้าขนาดใหญ่หลงัสถานีขนส่งก่อนทีจ่ะไหลลง
สู่คลองรอ่งโดน ถดัจากสระน ้าดงักล่าวมอีาคารพาณชิยแ์ละก าแพงหลงัอาคารพาณิชยซ์ึง่อยู่ใกล้
กบัสถานีขนส่งตัง้ขวางสระน ้า และไม่ปรากฏร่องน ้าจากบรเิวณสระน ้าเพื่อระบายมายงัท่อลอด
ทางหลวงที่เป็นมูลพพิาทแต่อย่างใด  อีกทัง้ ผลการตรวจสถานที่ก็ไม่ปรากฏร่องระบายน ้า 
ทัง้ทางดา้นทศิตะวนัตกและทศิตะวนัออกของทางหลวงเช่นเดยีวกนั เนื่องจากพื้นที่ร่องน ้าเดมิ
ถูกถมจนไม่มีสภาพร่องน ้ าเหลืออยู่  ประกอบกับการตรวจสอบของเจ้าพนักงานที่ดิน 
พบว่า พื้นที่บริเวณร่องน ้ าพิพาทได้ร ับการพัฒนาจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นที่อยู่ อาศัย  
ที่ประกอบการพาณิชย์ โดยมกีารสร้างตกึแถว โรงเรยีน และถมดนิให้สูงขึน้ น ้าจงึไม่สามารถ 
ไหลผ่านไปได้  อีกทัง้ ที่ดินบรเิวณดงักล่าวได้มกีารออกเอกสารสิทธิให้แก่เอกชน เป็นเหตุให ้
ในปจัจุบนัน ้าตามธรรมชาตไิม่สามารถไหลไปตามคลองร่องโดนได ้ นอกจากนี้ มกีารรอ้งเรยีน



 

 

๖๑๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัมหาสารคามเกี่ยวกบัการบุกรุกที่ดนิสาธารณประโยชน์โดยการถมดนิ  
รุกล ้าคลองร่องโดนจนน ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ ท าให้น ้าท่วมไร่นา  อกีทัง้ ผู้ฟ้องคดไีด้ชี้แจง 
รบัขอ้เทจ็จรงิต่อศาลว่า บรเิวณร่องน ้าเดมิดงักล่าวมผีูบุ้กรุกเกนิกว่าหนึ่งรายและบุกรุกมานานแล้ว 
จนในปจัจบุนัไดม้กีารถมดนิจนเตม็และก่อสรา้งอาคารบนทีด่นิทีบุ่กรุก เป็นเหตุใหน้ ้าไม่สามารถ
ไหลได้โดยสะดวก  จงึเหน็ได้ว่า ได้มกีารพฒันาบรเิวณที่ดนิพพิาทโดยการถมดนิสูงขึน้เท่ากบั
ที่ดินราษฎรทัว่ไปในบรเิวณแนวทางหลวง และจากการส ารวจพบว่าน ้ าที่ไหลผ่านสองฝ ัง่ 
ทางหลวงมปีรมิาณน้อย ไม่มคีวามจ าเป็นต้องสร้างสะพาน การสร้างท่อลอดแทนสะพานเดมิ
เพียงพอต่อการระบายน ้าแล้ว  ดงันัน้ มูลเหตุที่ท าให้น ้ าจากคลองร่องโดนไม่อาจไหลผ่าน 
ท่อลอดมายงัที่นาของผู้ฟ้องคดีได้โดยสะดวกนัน้ จึงฟงัได้ว่าเกิดจากการถมดินกันทางน ้ า 
ในบรเิวณที่ดินพิพาท มใิช่เกิดจากการรื้อถอนสะพานและสร้างท่อลอดแทนตามที่ผู้ฟ้องคด ี
กล่าวอา้ง  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๘๐/๒๕๕๔)   

 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  ก าหนดว่า 
กรณีท่ีกรงุเทพมหานครจะด าเนินกิจการนอกเขตกรงุเทพมหานครได้ ต้องเป็นกิจการ 
ท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากสภากรงุเทพมหานคร และได้รบัความยินยอมจากราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องก่อน  
ดังนั้น การท่ีผู้อ านวยการเขตสายไหมด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวา 
ซ่ึงมีด้านหน่ึงของปลายสะพานอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลคูคต จงัหวดัปทุมธานี โดยไม่ได้ 
เสนอให้สภากรงุเทพมหานครให้ความเห็นชอบก่อน แม้ว่าต่อมาสภากรงุเทพมหานคร
จะให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการ 
ให้ความเห็นชอบภายหลังจากท่ีสะพานได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
กรณีจึงเป็นการกระท าโดยไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 อย่างไรกต็าม เมื่อการก่อสร้างสะพานดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรและใช้เป็นเส้นทางลดัจากเขตกรงุเทพมหานครออกสู่พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี
และรองรบัประชาชนรวมทัง้นักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีดงักล่าว อนัเป็นการจดัท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม แม้การเปิดใช้สะพานและถนนพิพาท
จะท าให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พกัอาศยัในพื้นท่ีข้างต้นแตกต่างไปจากเดิมบ้าง 
แต่เม่ือชัง่น ้าหนักระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกบัผลกระทบท่ีผู้อยู่อาศยัในบริเวณดงักล่าว
ได้รบัแล้วเห็นได้อย่างชดัเจนว่า การก่อสร้างสะพานพิพาทจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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มากกว่า จึงสอดคล้องกบัหลกัความได้สดัส่วน หลกัความจ าเป็น  และหลกัความสมัฤทธ์ิผล
ของการกระท าทางปกครอง  อีกทัง้ หากศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้รื้อถอนสะพาน
พิพาท จะก่อให้ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะทัง้ในแง่งบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินการก่อสร้างและท่ีจะต้องใช้ในการรื้อถอน รวมทัง้ประโยชน์ของประชาชน 
โดยส่วนรวมท่ีจะต้องเสียไปจากการรื้อถอนสะพาน จึงเห็นได้ว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลง
สะพานพิพาทจะท าให้รฐัต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี ไม่มีเหตุท่ีศาลจะมีค าพิพากษา
หรือค าสัง่ให้รือ้ถอนสะพานดงักล่าว 

  สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรงุเทพมหานครไดร้บัอนุมตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหผู้อ้ านวยการ
เขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวาเชื่อมต่อกบัโครงการก่อสรา้ง
ถนนซอยสายไหม ๓๙ หรอืซอยผ่องสุวรรณ โดยเริม่ท าการก่อสรา้งตัง้แต่วนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๔๗ 
ถงึวนัที่ ๑๓ กนัยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดทีัง้สองเป็นผู้อาศยัในหมู่บ้านมณัฑวรรณ (ตะวนัออก) 
ไมเ่หน็ดว้ยกบัการก่อสรา้งสะพานและถนนพพิาทดงักล่าว จงึมหีนังสอืรอ้งเรยีนต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
เพื่อใหย้กเลกิการก่อสรา้งสะพานและถนนพพิาท โดยอ้างว่าหากมกีารเปิดใช้สะพานและถนน  
จะท าให้ผู้อาศยัในหมู่บา้นมณัฑวรรณ (ตะวนัออก) ไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ โดยเฉพาะ 
ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ จะได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากคอสะพานมลีกัษณะผายปาก  
(หูช้าง) เมือ่รถวิง่ลงจากสะพานอาจท าใหว้ิง่มาชนบา้นของผูฟ้้องคดทีี ่๑ ได ้เพราะรศัมวีงเลีย้ว 
ไม่เพยีงพอ ส่วนความไม่ปลอดภยัจากการก่อสรา้งถนนซอยผ่องสุวรรณนัน้ เมื่อมกีารก่อสรา้ง
ถนนจะท าให้เกดิปญัหาน ้าท่วม และมปีญัหามลพษิที่เกิดจากควนัรถเพิม่มากขึน้  อีกทัง้ จะเกิด
แรงสัน่สะเทือนของรถบรรทุกที่สญัจรไปมา และโดยที่การก่อสร้างสะพานพิพาทเป็นกิจการ 
นอกเขตกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอเรื่องเพื่อขอรบัความเหน็ชอบ
จากสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมยัประชุมสามญั สมยัที่ ๑  
(ครัง้ที ่๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวนัที ่๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซึง่เป็นการขอรบัความเหน็ชอบ
ภายหลงัที่สะพานพพิาทได้ก่อสรา้งเสรจ็แล้วเมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
อ้างว่าเหตุที่เสนอเรื่องให้สภากรุงเทพมหานครพจิารณาล่าช้า เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เหน็ว่า 
ในการแปรญตัตขิองสมาชกิสภากรุงเทพมหานครอนุมตัใิห้สรา้งสะพานพพิาทไม่มสีมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครคนใดคดัค้าน  อกีทัง้ ได้มกีารประกาศใช้เป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว้ จงึไม่ต้องน าเสนอให้สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบตามมาตรา ๙๓ (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่วนการขอความยนิยอม
จากราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๙๓ (๓) แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน นัน้  
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ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัความยนิยอมจากองค์การบรหิารส่วนต าบลคูคตให้ก่อสร้างสะพานแล้ว
ตามหนังสอื ลงวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดทีัง้สองเห็นว่าการก่อสร้างสะพานดงักล่าว 
ไม่ด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืวิธกีารอันเป็นสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙๓ (๒)  
และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานครฯ  อีกทัง้ ไม่ได้ส ารวจ
ความคดิเหน็ของประชาชนผู้ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายอย่างแทจ้รงิ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล
มคี าพิพากษาหรือค าสัง่เพิกถอนการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองโดยสัง่ให้รื้อถอนสะพาน 
ทีพ่พิาทออกไป  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 แม้การก่อสรา้งสะพานข้ามคลองหกวาจะเป็นการจดัให้มแีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า 
และทางระบายน ้า และจดัเป็นการด าเนินกจิการดา้นการวศิวกรรมจราจรซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีอ่ยู่ 
ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ (๖)๑ และ (๗)๒ แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานครฯ ก็ตาม แต่เมื่อการก่อสรา้งสะพานดงักล่าวด้านหนึ่ง
ของปลายสะพานอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูคต จงัหวัดปทุมธานี ซึ่งตาม 
มาตรา ๙๓๓ แห่งพระราชบญัญตัิเดียวกัน ก าหนดว่า การที่กรุงเทพมหานครจะด าเนินกิจการ 
นอกเขตกรงุเทพมหานครไดน้ัน้ ตอ้งเป็นกจิการทีเ่ป็นประโยชน์กบัประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยต้องได้ร ับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และได้ร ับความยินยอมจากราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง เมื่อสะพานข้ามคลองหกวาเป็นการด าเนินกิจการนอกเขต 
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครและได้รบัความยนิยอม
จากองค์การบรหิารส่วนต าบลคูคตตามความในมาตรา ๙๓ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว แต่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  ด าเนินการก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวา โดยไม่ไดเ้สนอ
ให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบก่อน แม้ต่อมาสภากรุงเทพมหานครได้มมีติเห็นชอบ 

                                                           
 ๑-๓ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเรือ่ง ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
 (๗) การวศิวกรรมจราจร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครได ้เมือ่ 
 (๑) การนัน้จ าเป็นต้องกระท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกบักิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครหรอืเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
 (๒) ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
  (๓) ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้่าราชการจงัหวดั ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืราชการส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณี 
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ให้กรุงเทพมหานครด าเนินกิจการนอกเขตในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวาแล้วก็ตาม  
แต่การให้ความเห็นชอบดงักล่าวเป็นการเหน็ชอบภายหลงัสะพานก่อสร้างเสรจ็แล้ว กรณีจงึเป็น 
การกระท าโดยไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนหรอืวิธีการอันเป็นสาระส าคญัตามที่กฎหมายก าหนดไว ้
อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การด าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหกวา 
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และปลดักรุงเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) จงึไม่เป็นไปตามมาตรา ๙๓ (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานครฯ  อย่างไรก็ด ีการที่มาตรา ๘๙ (๖) 
และ (๗) แห่งพระราชบญัญตัิขา้งต้น บญัญตัใิห้กรุงเทพมหานครมอี านาจหน้าที่ด าเนินกจิการ 
จดัให้มแีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า อนัท าให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ สามารถ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะเชื่อมทางสาธารณะเข้าด้วยกันได้ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจ 
ตามหลักการเพื่อบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  อีกทัง้ จุดมุ่งหมายของ 
การก่อสรา้งสะพานขา้มคลองหกวาของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มวีตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร 
และใช้เป็นเส้นทางลดัจากพื้นที่เขตสายไหมเชื่อมออกสู่พื้นที่จงัหวัดปทุมธานี โดยไม่ต้องใช ้
เส้นทางอ้อมจากถนนสายไหมไปถนนเฉลิมพงษ์ และรองรับประชาชนที่จะเข้าอยู่อาศัยใน 
โครงการบ้านเอื้ออาทร รวมทัง้นักเรยีนโรงเรยีนสายไหมและโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ๒  
ถือเป็นการจดัท าบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม อันเป็นประโยชน์
สาธารณะประการหนึ่ง แม้การเปิดใช้สะพานและถนนพพิาทจะท าให้สภาพชวีติความเป็นอยู่ 
ของผู้ฟ้องคดีทัง้สองและผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านมณัฑวรรณ (ตะวนัออก) แตกต่างไปจากเดิม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มสีิ่งรบกวนมากขึ้นจากยวดยานที่สญัจรผ่านไปมา
บรเิวณนัน้เพิม่ขึ้น แต่เมื่อชัง่น ้าหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รบัจากการก่อสร้างสะพาน
พพิาทแล้วจะเหน็ได้ว่า การก่อสรา้งสะพานพพิาทเป็นการแก้ไขและบรรเทาปญัหาการจราจร 
และใช้เป็นเส้นทางลดัเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอนัเกดิประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดทีัง้สองรวมทัง้ประชาชนที่อาศยัอยู ่
ในบรเิวณนัน้จะไดร้บัแลว้ ยอ่มเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าการก่อสรา้งสะพานพพิาทจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากกว่า จงึสอดคล้องกบัหลกัความได้สดัส่วนระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และของเอกชนผู้ได้รบัผลกระทบ กบัทัง้เป็นไปตามหลักความจ าเป็นและหลกัความสมัฤทธิผ์ล
ของการกระท าทางปกครองในการก่อสรา้งสะพานพพิาทเพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหาการจราจร
เพื่อใหภ้ารกจิในการจดัท าบรกิารสาธารณะของกรุงเทพมหานครซึง่เป็นหน่วยงานของรฐัด าเนินการ
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  อีกทัง้ ส่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได ้
หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะท าให้ร ัฐต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะม ี
ค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ 
ตามโครงการทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วโดยสัง่ให้รือ้ถอนสะพานพพิาทได้ เนื่องจากการให้รือ้ถอน



 

 

๖๑๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สะพานพิพาทจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะทัง้ในแง่งบประมาณที่ใช้ 
ในการด าเนินการก่อสร้างไปแล้วกับที่จะต้องใช้ในการรื้อถอน และประโยชน์ของประชาชน 
โดยส่วนรวมที่จะต้องเสียไป ซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้ร ับหลังจากรื้อถอนสะพาน รวมทัง้ 
ความเสียหายหรือปญัหาที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีทัง้สองตามที่กล่าวอ้างนั ้น เป็นเพียง 
การคาดการณ์ล่วงหน้าตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีทัง้สองเอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง 
ได้หามาตรการแก้ไขให้อย่างเหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบดังกล่าวกับผลดี 
ของโครงการที่เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างสะพานและ 
ถนนพพิาทของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองถอืไดว้่าเป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
มากกว่า  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๔๔/๒๕๕๕) 
 

๒. การบ ารงุรกัษาและดแูลส่ิงสาธารณูปโภค 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. การให้บริการส่ิงสาธารณูปโภค 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
  



                                                                                                              

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑๐ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการสาธารณสขุ อนามยั และเหตเุดือดร้อนร าคาญ 
 

๑. อาหารและยา 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  

 ๒.๑ การผอ่นผนัให้จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๒ การด าเนินการกบัผู้ฝ่าฝืนจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รบั
อนุญาต 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
   

๓. ระบบบริการสขุภาพ 
 

 ๓.๑ สวสัดิการด้านการรกัษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๓.๒ การประกนัตนตามกฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคม 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๔. เหตรุ าคาญ 
 

 ๔.๑ เหตรุ าคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน  
 

    เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนังสือให้ผู้ก่อเหตุร าคาญ 
ระงบัเหตุร าคาญและก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกนัมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตได้
ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
 



 
 
๖๒๐  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เม่ือข้อเท็จจริงรบัฟังได้ว่าการประกอบกิจการโรงงานผลิตปุ๋ ยชีวภาพของผู้ฟ้องคดี
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจริง การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าสัง่ให้ระงบัการบดดินในโรงงาน
ดังกล่าว โดยให้ย้ายเคร่ืองบดดินไปตัง้ท่ีโรงงานแห่งอ่ืนซ่ึงห่างไกลชุมชน และให้
ด าเนินการหมกัดิน ขึ้นเมด็ และตากแห้งท่ีโรงงานแห่งอ่ืน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 
เหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงมีผลเพียงเป็นการย้ายสถานท่ีประกอบกิจการบางส่วน มิได้ 
มีลกัษณะเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแต่ประการใด ค าสัง่ดงักล่าว
ไม่ได้เป็นการออกโดยเกินขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลช่องแค (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) มหีนังสอืแจง้ไปยงับรษิทั พ.  
ซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ให้ระงบัการบดดินในโรงงานอันก่อให้เกิด 
ฝุ่นละอองและเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ ใหด้ าเนินการยา้ยเครื่องบดดนิไปยงัโรงงานทีต่ ัง้อยู่บรเิวณ
บา้นเขาฝา โดยให้ด าเนินการหมกัดนิ ขึน้เมด็ และตากแห้งที่โรงงานบา้นเขาฝา แต่บรษิทั พ.  
ได้อุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวัด
นครสวรรค์ ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข มคี าสัง่ยกอุทธรณ์  ทัง้นี้ 
ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทั พ. ได้จดทะเบยีนเลกิบรษิทั และในระหว่างการช าระบญัชี
ของบรษิัท กรรมการของบรษิัทได้โอนกิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ รวมทัง้สทิธิและหน้าที่ที่มต่ีอ
บุคคลภายนอกใหผู้ฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ สัง่ระงบักจิการนัน้เป็นค าสัง่ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคอื กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพของผู้ฟ้องคดไีม่ได้ก่อให้เกดิอนัตราย 
ต่อสุขภาพของประชาชน ไม่เกิดฝุ่นละออง ไม่มีกลิ่นเหม็น ผู้ฟ้องคดีได้ท าถูกต้องตาม 
หลกัวชิาการ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ แสวงหาหลกัฐานแต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยไม่ไดฟ้งัพยานหลกัฐาน
จากคู่กรณ ีไมใ่หโ้อกาสผูฟ้้องคดโีตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน  อกีทัง้ โรงงานไม่ไดต้ัง้อยู่ใกล้
ชุมชน วดั หรอืสถานศกึษาแต่อย่างใด จงึฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ 
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ช าระค่าเสยีหายให้แก่ผูฟ้้องคดใีนฐานะเป็นผู้รบัโอน
สทิธแิละหน้าทีม่าจากบรษิทั พ. 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อการประกอบกจิการของผูฟ้้องคดก่ีอใหเ้กดิฝุ่นละอองและกลิน่เหมน็ จนเป็นเหตุให้
เสื่อมเสียหรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือว่าเป็นเหตุร าคาญที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
 



 
 
                                                                                                           แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๒๑ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แก่ผู้อยู่อาศัยในบรเิวณใกล้เคียงตามมาตรา ๒๕ (๔)๑ แห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เจา้พนกังานทอ้งถิน่จงึมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืใหผู้ฟ้้องคดรีะงบัเหตุร าคาญ
และก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมใิห้มเีหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตได้ตามมาตรา ๒๖๒ และ 
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง๓ แห่งพระราชบญัญตัิเดียวกนั และโดยที่ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ก่อนที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมคี าสัง่ดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และองค์การบรหิารส่วนต าบลช่องแค  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตัวแทนของอ าเภอตาคลี ตัวแทนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอตาคล ีและก านนัต าบลช่องแค ไดเ้ขา้ตรวจสถานทีโ่รงงานพพิาทของผูฟ้้องคด ี
ซึ่งถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองได้พิจารณาพยานหลักฐานที่จ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕)๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และเปิดโอกาสใหผู้ฟ้้องคดมีโีอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตนอย่างเพยีงพอแล้ว 
โดยผู้จดัการโรงงานของผู ้ฟ้องคดเีป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลถ้อยค า และน าตรวจสถานที่   
 
 
                                                 

๑-๓ พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     มาตรา ๒๕ ในกรณทีีม่เีหตุอนัอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืผูท้ีต่้องประสบ

กบัเหตุนัน้ดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุร าคาญ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) การกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุให้เกดิกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความร้อน สิง่มพีษิ ความสัน่สะเทอืน ฝุ่น ละออง 
เขมา่ เถา้ หรอืกรณอีื่นใด จนเป็นเหตุใหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือ  
สถานที่เอกชนรวมทัง้การระงบัเหตุร าคาญด้วย ตลอดทัง้การดูแล ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา บรรดาถนน ทางบก ทางน ้า รางระบายน ้า  
คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ  ในการนี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสัง่ 
เป็นหนงัสอืเพือ่ระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ได้  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓ พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๘ ในกรณทีีม่เีหตุร าคาญเกดิขึน้ในสถานทีเ่อกชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสอื
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นัน้ระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสัง่ และถ้าเห็นว่าสมควร  
จะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนัน้ หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมใิห้มเีหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคต  
ใหร้ะบุไวใ้นค าสัง่ได ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๒๙ เจา้หน้าทีต่้องพจิารณาพยานหลกัฐานทีต่นเหน็ว่าจ าเป็นแก่การพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ ในการนี้ ใหร้วมถงึ
การด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที ่

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๒๒  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อกีทัง้ ยงัได้ร่วมประชุมกบัคณะเจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง๕ แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว ซึ่งสรุปได้ว่า ฝ่ายผู้ร้องเรยีนและฝ่ายโรงงานของ 
ผู้ฟ้องคดต่ีางพอใจในการแก้ไขปญัหาของทัง้สองฝ่าย และไม่ปรากฏว่าการด าเนินการของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมขีอ้บกพร่องหรอืผดิพลาดในการใช้ดุลพนิิจที่ไม่สุจรติแต่อย่างใด โดยค าสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ทีใ่ห้ระงบัการบดดนิในโรงงานพพิาท ใหย้า้ยเครื่องบดดนิไปตัง้ที่โรงงาน
บ้านเขาฝาซึ่งห่างไกลชุมชน และให้ด าเนินการหมกัดนิ ขึน้เมด็ และตากแห้งที่โรงงานบ้านเขาฝา  
ก็เพื่อแก้ไขปญัหามลภาวะฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายผูร้อ้งเรยีนและฝ่ายโรงงานของผู้ฟ้องคดไีดร้่วมกนัประชุม
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา และการออกค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อตกลงดงักล่าว 
มผีลเพยีงเป็นการยา้ยสถานทีป่ระกอบกจิการบางส่วนเท่านัน้ หาไดม้ลีกัษณะเป็นการเพกิถอน
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการไม่ จงึไม่เป็นค าสัง่ที่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุขฯ  ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดี
ที ่๑ จงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย และมไิด้เป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๔๕/๒๕๕๕) 
 

 ๔.๒ เหตรุ าคาญจากการประกอบกิจการเก่ียวกบัรถยนต ์เคร่ืองจกัร และเคร่ืองกล 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๔.๓ เหตรุ าคาญจากการเล้ียงหรือปล่อยสตัว ์
 

    การเล้ียงไก่เพียง ๖ ตวั ในเล้าไก่ซ่ึงปลูกสร้างอยู่ในท่ีดินของตนเองในพื้นท่ี
หมู่บ้านจดัสรรในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลอโยธยา ถือได้ว่าเป็นการเล้ียงสตัวท่ี์มิได้
ท าให้เสียสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน จึงไม่อยู่
ภายใต้บงัคบัท่ีต้องขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบกิจการ 
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเทศบญัญติัเทศบาลต าบลอโยธยา 
เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่อย่างใด  
นอกจากน้ี ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีถึงความเดือดร้อนร าคาญจากเสียงขนัของไก่
ดังกล่าวนั้น หากพิจารณาอย่างเป็นภาวะวิสัยแล้ว วิญํูชนทัว่ไปท่ีได้ยินย่อมเห็นว่า 
                                                 
 ๕ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณทีีค่ าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคู่กรณ ีเจา้หน้าทีต่้องใหคู้่กรณีมโีอกาสทีจ่ะไดท้ราบ
ขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                           แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๒๓ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีเกิดขึ้นได้ เสียงไก่ขนัตามธรรมชาติตามข้อเท็จจริงในคดีน้ี  
จึงไม่ถึงกบัท าให้เป็นเหตุร าคาญตามกฎหมาย  ดงันัน้ การท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า 
กรณีการเล้ียงไก่อนัเป็นมลูพิพาทคดีน้ีมิได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน จึงไม่ถือ
เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติัแต่อย่างใด 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดอีาศยัอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ ๒ ชัน้ มจี านวนทัง้หมด ๑๖ ห้อง  
โดยผูฟ้้องคดอียูห่อ้งที ่๑๔ ส่วนทาวน์เฮาสห์อ้งที ่๑๖ เป็นบา้นของผูร้อ้งสอด บรเิวณฝ ัง่ตรงขา้ม
บ้านของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดได้สร้างเล้าไก่และเลี้ยงไก่ไว้หลายตวัซึ่งผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่า
ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ผู้ฟ้องคดหีลายประการ เช่น ไก่ร้องขนัเสยีงดงัทุกคนื ท าให้หลบั 
ไม่เพียงพอ ถ่ายมูลเรี่ยราดบรเิวณถนนหน้าบ้าน เล้าไก่สร้างไม่ถูกสุขลกัษณะส่งกลิน่เหม็น  
ขนไก่ซึง่มไีรไก่ตดิอยูป่ลวิเขา้บา้นและตดิตามเสือ้ผา้ทีซ่กัตากไวห้น้าบา้น ซึง่ผูฟ้้องคดไีดแ้จง้ให้
เทศบาลเมอืงอโยธยา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ด าเนินการแก้ไข แต่ไม่ได้รบัทราบผลการด าเนินการ 
แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นค าร้องต่อส านักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให ้
ด าเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และนายกเทศมนตรเีมอืงอโยธยา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) สัง่ห้าม 
ผูร้อ้งสอดมใิหก่้อเหตุร าคาญ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองได้แจง้ต่อผูฟ้้องคดแีละอยัการจงัหวดั
พระนครศรอียุธยาว่าการกระท าของผู้ร้องสอดมิได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับผู้อื่น  
แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าเป็นค าชี้แจงที่ไม่มเีหตุผล และขดักบัข้อเท็จจรงิ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองสัง่ให้ผูร้อ้งสอดรือ้ถอนโรงเรอืนเลา้ไก่และขนยา้ยไก่
ทัง้หมดออกทนัท ี
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้รอ้งสอดเลี้ยงไก่เพยีง ๓ ตวั ถงึ ๔ ตวั และภายหลงัเพิม่เป็น  
๖ ตวั ในพืน้ทีห่มูบ่า้นจดัสรรและก่อสรา้งเลา้ไก่ขนาดเลก็ไวใ้นทีด่นิของตนเอง เมื่อพจิารณาจาก
จ านวนของไก่ทีเ่ลีย้งและสภาพภูมปิระเทศในหมู่บา้นจะเหน็ได้ว่าเป็นการเลี้ยงสตัวเ์ลีย้งที่มไิด้
ท าให้เสยีสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกบัการด ารงชพีของประชาชนในท้องถิน่ ซึ่งโดยสภาพ
การหากินตามธรรมชาติของไก่อาจมีการถ่ายมูลหรือมีขนไก่หลุดร่วงบ้าง  แต่เมื่อพิจารณา 
จ านวนไก่และวธิกีารเลี้ยงดงักล่าวแล้วเหน็ได้ว่าไม่เขา้เงื่อนไขตามเทศบญัญตัเิทศบาลต าบล 
อโยธยา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้
ตอ้งขออนุญาตและเสยีค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
แต่อย่างใด กรณีถือไม่ได้ว่าการเลี้ยงไก่ของผู้ร้องสอดเป็นการเลี้ยงสตัว์ในที่หรอืโดยวิธีใด  
หรอืมจี านวนมากเกนิสมควรจนเป็นเหตุใหเ้สื่อมหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จงึยงัไม่ถงึขนาด



 
 
๖๒๔  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เป็นเหตุร าคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔)๖ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ส าหรบัมูลไก่บรเิวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีนัน้ ตามภาพถ่ายปรากฏว่ามมีูลไก่เพียงเล็กน้อย  
กรณียงัไม่ถึงขนาดเป็นสภาพข้อเท็จจริงที่ต้องบังคับตามพระราชบญัญัติรกัษาความสะอาด 
และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕   
   ส าหรบักรณีที่ผู ้ฟ้องคดเีห็นว่า เสยีงไก่ขนัก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญนัน้ 
เหน็ว่า หากพจิารณาตามความรูส้กึของบุคคลโดยอตัวสิยัแล้ว เสยีงไก่ขนัอาจสรา้งความพงึพอใจ
หรืออาจสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาโดยค านึงถึงวิถีชีวิต  
ของบุคคลในท้องถิ่นโดยทัว่ไปที่อาจเลี้ยงสตัว์ประเภทสตัว์ปีก หรอืสตัว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ไว้ 
เพื่อเป็นอาหารหรอืเพื่อความเพลดิเพลนิได้ตามจ านวนหรอืวธิกีารเลี้ยงที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย  
ซึ่งเจ้าของจะต้องระมดัระวังสัตว์เลี้ยงของตนตามชนิด วิสัย และพฤติการณ์ของสัตว์ มใิห้ 
ก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งการที่ส ัตว์เลี้ยงส่งเสียงร้องหรือเสียงขนัตามธรรมชาต ิ
โดยเฉพาะเสยีงไก่ขนันัน้ หากพจิารณาอย่างเป็นภาวะวสิยัแล้ว วญิํูชนทัว่ไปทีไ่ด้ยนิย่อมเหน็ว่า
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ถือเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนหรอืเป็น  
เหตุร าคาญแต่อย่างใด  อกีทัง้ เมื่อพจิารณาสภาวะความเป็นอยู่และการด ารงชพีของประชาชน
ในทอ้งถิน่ประกอบแลว้ เหน็ไดว้่าเสยีงไก่ขนัตามธรรมชาตใินคดนีี้ไม่ถงึกบัท าใหเ้ป็นเหตุร าคาญ
ตามกฎหมาย โดยมพิกัจะต้องจดัหาอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทางวทิยาศาสตรใ์ดๆ เพื่อตรวจวดั
ความดงัของเสยีงไก่ขนัหรอืจะตอ้งพจิารณารายงานทางวชิาการเกีย่วกบัความดงัของเสยีงไก่ขนั
ว่าขึน้อยู่กบัขนาดของไก่หรอืไม่ตามการกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด  พพิากษายกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๕๑/๒๕๕๔) 
 

 ๔.๔ เหตรุ าคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสตัว ์
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 

                                                 
๖ พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๕ ในกรณทีีม่เีหตุอนัอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีง หรอืผูท้ีต่อ้งประสบกบั
เหตุนัน้ดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุร าคาญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) การเลีย้งสตัวใ์นทีห่รอืโดยวธิใีด หรอืมจี านวนเกนิสมควรจนเป็นเหตุใหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) การกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความรอ้น สิง่มพีษิ ความสัน่สะเทอืน ฝุ่น ละออง เขม่า 

เถา้ หรอืกรณอีื่นใด จนเป็นเหตุใหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                           แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง...๖๒๕ 
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 ๔.๕ เหตรุ าคาญจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๔.๖ เหตรุ าคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด 
 

        ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๔.๗ เหตรุ าคาญจากสขุลกัษณะของอาคาร 
 

    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๔.๘ เหตรุ าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีเอกชน 
 

      กรณีท่ีผลการตรวจวดัระดบัเสียงของเครื่องปัม๊ลมและปัม๊น ้าในการล้าง
รถยนต์หน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีมีค่าระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
ของประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงได้ก าหนดค่าระดบัเสียงไว้ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ  
และค่าระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ จึงไม่เป็นเหตุร าคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) 
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
       นอกจากน้ี การท่ีผู้ร้องสอดได้ท าการล้างรถยนต์บนถนนบริเวณหน้าบ้าน 
ของตนเองและท าการซักล้างและเทน ้าบนถนนบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ซ่ึงแม้ 
จะเป็นถนนส่วนบุคคลภายในหมู่บ้านกต็าม แต่เม่ือพิจารณาตามบทบญัญติัมาตรา ๔  
แห่งพระราชบญัญติัรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จะเห็นได้ว่าการล้างรถยนต์ การซกัล้างและเทน ้าบนถนนเป็นการฝ่าฝืน
บทบญัญติัตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั แต่เม่ือข้อเทจ็จริง
ฟังได้ว่าภายหลงัจากท่ีเทศบาลเมืองอโยธยาและนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาได้รบัแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่ามีเหตุร าคาญเกิดขึ้น กไ็ด้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว
มาโดยตลอด จึงยงัถือไม่ได้ว่าเทศบาลเมืองอโยธยาและนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผูฟ้้องคดอีาศยัอยู่ที่หมู่บา้นซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ ๒ ชัน้ ห้องที่ ๑๔ จากจ านวนทัง้หมด 
๑๖ ห้อง ส่วนทาวน์เฮาส์ห้องที่ ๑๖ เป็นบ้านของผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่าผู้ร้องสอด 
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ก่อความเดือดร้อนร าคาญโดยเปิดเครื่องสูบน ้ าฉีดล้างรถยนต์เสียงดัง ละอองน ้ ากระเซ็น  
ถูกเสือ้ผา้ของผูฟ้้องคดทีีแ่ขวนตากไว ้และยงัไดใ้ชเ้ครื่องป ัม๊ลมในการลา้งรถยนต์และเปิดเครื่อง
เสยีงดงัเกนิสมควรเป็นประจ า ก่อให้เกดิความร าคาญและละเมดิสทิธกิารอยู่อาศยัโดยปกติสุข  
ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนการกระท าดังกล่าวของผู้ร้องสอดไปยงัหลายหน่วยงานเพื่อให้ระงบั 
เหตุเดอืดร้อนร าคาญ แต่หน่วยงานดงักล่าวไม่ด าเนินการใดๆ จงึได้ยื่นค าร้องต่อส านักงาน
อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ด าเนินการให้เทศบาลเมืองอโยธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
และนายกเทศมนตรีเมอืงอโยธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สัง่ห้ามผู้ร้องสอดมใิห้ก่อเหตุร าคาญ  
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดแีละอยัการจงัหวดัพระนครศรอียุธยาว่า การกระท า
ของผู้ร้องสอดมไิด้สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับผู้อื่น  แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นค าชี้แจง 
ที่ไม่มเีหตุผล และขดักบัข้อเท็จจรงิ จงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองสัง่ใหผู้ร้อ้งสอดระงบัการใชเ้ครื่องป ัม๊น ้าฉีดลา้งรถยนต์อนัเป็นเหตุใหน้ ้าไหลนองพืน้ถนน
หน้าบา้นของผูฟ้้องคด ีรวมถงึการเปิดวทิยฟุงัเพลงเสยีงดงั 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อปรากฏว่าในการตรวจวัดระดับเสียงของเครื่องป ัม๊ลมและเครื่องป ัม๊น ้ าบริเวณ 
จุดก าเนิดเสยีงและบรเิวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคด ีผลการวดัเสยีงเครื่องป ัม๊ลมบรเิวณจุดก าเนิด
เท่ากบั ๘๖.๕ เดซเิบลเอ บรเิวณหน้าบา้นผูฟ้้องคด ี๖๓.๔ เดซเิบลเอ ผลการวดัเสยีงเครื่องป ัม๊น ้า 
บริเวณจุดก าเนิดเท่ากับ ๕๕.๓ เดซิเบลเอ บริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดี ๔๗ เดซิเบลเอ  
ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรอียุธยาได้มหีนังสือชี้แจงตามค าสัง่ศาลปกครอง
ชัน้ต้นว่า ระดบัเสยีงที่ตรวจวดัได้มคี่าในเกณฑม์าตรฐานตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๒๘ ของประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีง
โดยทัว่ไป ซึง่ได้ก าหนดค่าระดบัเสยีงไว้ไม่เกนิ ๗๐ เดซเิบลเอ และค่าระดบัเสยีงสูงสุดไม่เกนิ 

                                                 
๕-๖ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง

โดยทัว่ไป 

ขอ้ ๑ ในประกาศนี้ 
“ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป” หมายความว่า ระดบัเสยีงทีเ่กดิขึน้ในสิง่แวดลอ้ม 

“ค่าระดบัเสยีงสูงสุด” หมายความว่า ค่าระดบัเสยีงสูงสุดที่เกดิขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวดั
ระดบัเสยีง โดยมหีน่วยเป็นเดซเิบลเอ 

“ค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย ๒๔ ชัว่โมง” หมายความว่า ค่าระดบัเสยีงคงที่ที่มพีลงังานเทยีบเท่าระดบัเสยีงที่เกดิขึ้นจริง 
ซึง่มรีะดบัเสยีงเปลีย่นแปลงตามเวลาในช่วง ๒๔ ชัว่โมง โดยมหีน่วยเป็นเดซเิบลเอ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๒ ใหก้ าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปไวด้งัต่อไปนี้  
(๑) ค่าระดบัเสีย่งสงูสุด ไมเ่กนิ ๑๑๕ เดซเิบลเอ 
(๒) ค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมง ไมเ่กนิ ๗๐ เดซเิบลเอ 
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๑๑๕ เดซิเบลเอ  ดังนัน้ เสียงที่เกิดจากการที่ผู้ร้องสอดใช้เครื่องป ัม๊ลมและเครื่องป ัม๊น ้ า 
ล้างรถยนต์ จงึอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตดิงักล่าว  
ส าหรบักรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าระดบัเสียงในห้องนอนและห้องท างานอันเป็นสถานที่เฉพาะ  
ไม่อยู่ในความหมายของค าว่า “ระดบัเสยีงทัว่ไป” ตามขอ้ ๑ ของประกาศฉบบัดงักล่าว จงึต้อง
ถือมาตรฐานระดบัเสยีงสูงสุดที่เกิดขึ้นภายในบ้านและในห้องนอนซึ่งไม่ควรเกิน ๓๐ เดซเิบลเอ  
และมเีอกสารต าราเรียนและเอกสารงานวิจยัทางวิชาการที่ใช้ศึกษาในมหาวิทยาลยัระบุว่า  
เสยีงในระดบัสูงกว่า ๔๘ เดซเิบลเอ สามารถรบกวนการนอนหลบัของคนส่วนใหญ่ได้นัน้ 
เอกสารที่ผู้ฟ้องคดนี ามาอ้างองิเป็นเพยีงต าราอนัเป็นการแสดงความคดิเหน็ของผู้แต่งเท่านัน้ 
มใิช่เป็นงานวจิยัตามที่ผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้าง และผู้ฟ้องคดไีม่มหีลกัฐานมาหกัล้างว่าการก าหนด
มาตรฐานระดบัเสยีงตามประกาศฉบบัดงักล่าวมขีอ้บกพร่องอย่างไร จงึถอืไม่ไดว้่าระดบัเสยีง 
ที่เกิดจากการล้างรถยนต์โดยใช้เครื่องป ัม๊ลมและเครื่องป ัม๊น ้ าที่วดัได้บริเวณหน้าบ้านของ 
ผูฟ้้องคดเีป็นเหตุร าคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองจะตอ้งด าเนินการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยการสัง่ระงบัแต่อย่างใด 
  ส่วนประเด็นที่ว่า การล้างรถยนต์บนถนนบรเิวณหน้าบ้านของผู้ร้องสอดเป็นการ 
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืไมน่ัน้ เมือ่พจิารณาพยานหลกัฐานและภาพถ่ายจะเหน็ไดว้่ามกีารลา้งรถยนต์ 
บนถนนบรเิวณหน้าบา้นของผูร้อ้งสอด และมกีารซกัลา้งและเทน ้าบนถนนบรเิวณหน้าบา้นของ 
ผู้ฟ้องคด ีซึ่งแมจ้ะเป็นถนนส่วนบุคคลภายในหมู่บ้าน แต่ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว ได้นิยาม ค าว่า “ถนน” ไว้ว่า หมายความรวมถงึ ถนนส่วนบุคคลซึง่เจา้ของยนิยอมให้
ประชาชนใชเ้ป็นทางสญัจรได ้ ดงันัน้ การทีม่กีารลา้งรถยนต์และมกีารซกัลา้งและเทน ้าบนถนน 
จงึเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๑๐ และมาตรา ๑๕๑๑ แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  

                                                 
๙-๑๑ พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“ถนน” หมายความรวมถงึ ทางเดนิรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทาง ทางขา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก 
ตรอก ซอย สะพาน หรอืถนนส่วนบุคคลซึง่เจา้ของยนิยอมใหป้ระชาชนใชเ้ป็นทางสญัจรได้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๙ ห้ามมใิห้ผู้ใดอาบน ้าหรอืซกัล้างสิ่งใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมไิด้จดัไว้เพื่อการนั ้น  

หรอืในบรเิวณทางน ้าทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ไดป้ระกาศหา้มไว้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๑ พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเร ียบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ.  

มาตรา ๑๕ ห้ามมใิหผู้้ใดล้างรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรอืลอ้เลื่อนบนถนนหรอืสถานสาธารณะและท าใหถ้นน 
หรอืสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ   

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ซึ่งเป็นเจา้พนักงานท้องถิน่ตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว จงึมหีน้าที่สอดส่องไม่ให้มกีารฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัิข้างต้นตามมาตรา ๔๔๑๒ ซึ่งข้อเท็จจรงิตามคดนีี้ปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองได้ร ับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ก็ได้มอบหมายให้ผู้ได้ร ับการแต่งตัง้จาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปตรวจสอบข้อเท็จจริง  และเมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า 
การกระท าของผู้ร้องสอดเป็นการด ารงชีวิตตามปกติของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮาส์ ไม่ถึงกับ 
เป็นเหตุใหเ้สื่อมหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืก่อใหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้นร าคาญอนัจะถอืว่า
เป็นเหตุร าคาญตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุขฯ  อกีทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ด าเนินการ
แก้ไขปญัหาของผู้ฟ้องคดตีามหน้าที่มาโดยตลอด จงึยงัถอืไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองละเลย 
ต่อหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัิ  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๔๕๑/๒๕๕๔) 
 
     
 

  

                                                 
 ๑๒ พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๔๔ นอกจากอ านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจา้หน้าทีม่อี านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โฆษณาใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 
(๒) สอดส่องและกวดขนัไมใ่หม้กีารฝา่ฝืนพระราชบญัญตันิี้โดยเคร่งครดั 

(๓) ตกัเตอืนผูก้ระท าความผดิ หรอืสัง่ใหผู้ก้ระท าความผดิแกไ้ขหรอืขจดัความสกปรก หรอืความไม่เป็นระเบยีบ 
หรอืความไมเ่รยีบรอ้ยใหห้มดไป 

(๔) จบักุมผูก้ระท าความผดิซึง่ไมเ่ชือ่ฟงัค าตกัเตอืนและด าเนินคด ีตามพระราชบญัญตันิี้   



                                                                                                              

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑๑ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการประกอบกิจการ  

 
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ 
 

      ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

  

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
 

      ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม 
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ  
 

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า 
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

  

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรบัจ้างพิมพส่ิ์งพิมพ ์
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๖. การออกใบอนุญาตให้จดัตัง้สสุานและฌาปนสถาน 
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๗. การออกใบอนุญาตให้จดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ 
 

การท่ีนายทะเบียนปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาตให้จดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ 
ของผู้ฟ้องคดี เน่ืองจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีออกใบรบัรองการตรวจสภาพรถโดยไม่ได้น ารถ 
เข้าตรวจสภาพอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๗ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย 
การตรวจสภาพรถของผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นการ
ใช้ดลุพินิจออกค าสัง่โดยชอบแล้ว 

 
   



 
 
๖๓๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้รบัอนุญาตให้จดัตัง้สถานตรวจสภาพรถได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามขอ้บงัคบัของกรมการขนส่งทางบกต่อนายทะเบยีนกลาง กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคด)ี 
แต่ส านักงานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่มหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสัง่ 
ไม่อนุญาตเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีประวัติออกใบรบัรองการตรวจสภาพ 
โดยไม่มีการตรวจสภาพรถ ผู้ฟ้องคดีจึงมหีนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนค าสัง่ดังกล่าว  
แต่ผูถู้กฟ้องคดยีนืยนัผลการพจิารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตเช่นเดมิ ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าขอ้อ้างของ 
ผูถู้กฟ้องคดไีม่มนี ้าหนัก เนื่องจากพนักงานสอบสวนมคีวามเหน็ว่าผูฟ้้องคดไีม่ไดม้พีฤตกิารณ์
ตามที่ถูกกล่าวหา และพนักงานอยัการมคี าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดแีล้ว จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาล
ขอให้มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีไ่ม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
ใหจ้ดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ พรอ้มกบัใหผู้ถู้กฟ้องคดต่ีออายใุบอนุญาตใหก้บัผูฟ้้องคด ี 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 จากการสอบข้อเท็จจรงิและการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อร้องเรยีนมพียาน 
สามคนให้การตรงกนัว่า การตรวจสภาพรถก่อนการช าระภาษีประจ าปีนัน้ ไม่ได้มกีารน ารถ 
เขา้ตรวจสภาพก่อนแต่อย่างใด แต่กไ็ดร้บัใบรบัรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ
ของผูฟ้้องคด ีซึง่เป็นการให้ถ้อยค ากบัเจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดเีมื่อวนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๔๔ 
และวนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๔๔ แต่ต่อมาในเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๕ พยานทัง้สามคนได้ไปให้การ
ต่อพนักงานสอบสวนโดยมขี้อเท็จจรงิแตกต่างกนัในประเด็นเดยีวกัน โดยพยานทัง้สามคน 
ใหก้ารไปในท านองเดยีวกนัว่าไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื่นไปด าเนินการช าระภาษแีทน โดยบุคคล
ในบ้านได้มอบรถให้ผู้ที่ได้รบัมอบหมายไปโดยที่ตนเองไม่ทราบ เมื่อชัง่น ้าหนักข้อเท็จจริง
ดงักล่าวแล้วเหน็ว่า การให้ถ้อยค าของพยานทัง้สามคนต่อเจา้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดเีป็นการ 
ให้การในช่วงระยะเวลาใกล้ชดิกบัเหตุการณ์ พยานน่าจะยงัจ าเหตุการณ์ได้ดแีละยงัไม่มเีวลา
เตรยีมตวัว่าจะใหถ้อ้ยค าไปในทางใด  อกีทัง้ ไม่ปรากฏว่าพยานทัง้สามคนไดม้เีรื่องขดัแยง้ใดๆ 
กบัผูฟ้้องคดอีนัอาจจะเป็นมลูจงูใจทีจ่ะใหก้ารทีเ่ป็นผลรา้ยแก่ผูฟ้้องคด ีถ้อยค าพยานทีใ่หไ้วก้บั
เจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดจีงึน่าเชื่อว่าเป็นการใหก้ารตามความเป็นจรงิ มนี ้าหนักน่าเชื่อถอืกว่า
ถอ้ยค าพยานในประเดน็เดยีวกนัซึง่ใหไ้วต่้อพนกังานสอบสวน ซึง่มรีะยะเวลาห่างจากเหตุการณ์
ถงึหนึ่งปีเศษ ท าใหไ้มม่นี ้าหนักพอทีจ่ะเปลี่ยนแปลงถ้อยค าพยานที่ได้ให้การไว้ต่อเจ้าหน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคด ี ดงันัน้ แม้พยานทัง้สามคนจะใหก้ารขดัแยง้กนัในประเดน็เดยีวกนั แต่เมื่อ
ถ้อยค าพยานในชัน้สอบสวนไม่มีพยานหลักฐานใดใหม่และไม่มีน ้ าหนักพอที่ จะหักล้าง 
ถ้อยค าของพยานที่ให้ไว้ต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มกีารกระท าตามที ่
มกีารร้องเรยีน ผู้ถูกฟ้องคดยี่อมมสีทิธทิี่จะรบัฟงัข้อเท็จจรงิที่ได้จากการสอบสวนข้อเท็จจรงิว่า 



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง ...๖๓๑ 

 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟ้้องคดมีพีฤตกิารณ์ออกใบรบัรองตรวจสภาพรถโดยไม่ไดน้ ารถเขา้ตรวจสภาพ อนัเป็นการฝ่าฝืน
ต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถของผู้ได้ร ับใบอนุญาตจัดตั ้ง 
สถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ ๗๑ แลว้น ามาเป็นเหตุในการออกค าสัง่ไม่อนุญาตใหต่้ออายุ
ใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถได้ การใช้ดุลพนิิจในการออกค าสัง่ไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดชีอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีด้ใช้ดุลพนิิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ค าสัง่ที่ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดจีดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ 
จงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดยีวกนั  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๒๙๗/๒๕๕๔) 
 

                                                 
 ๑ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถของผู้ได้ร ับใบอนุญาตจัดตัง้สถานตรวจสภาพรถ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ้ ๖ ให้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถด าเนินการตรวจสภาพรถ เพื่อออกใบรบัรองการตรวจสภาพรถ 
ส าหรบัรถทีจ่ะต่ออายุทะเบยีน หรอืเสยีภาษปีระจ าปี ดงันี้ 
   (๑) รถทีจ่ดทะเบยีนไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกทุกประเภท 
   (๒) รถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางประเภท  ทัง้นี้  ตามประเภทที่นายทะเบียนประกาศ
ก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถด าเนินการตรวจสภาพได้ 
   ขอ้ ๗ การตรวจสภาพรถตามขอ้ ๖ ตอ้งด าเนินการภายในบรเิวณสถานตรวจสภาพรถของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้
สถานตรวจสภาพรถหรือตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และให้ท าการตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้ภายในก าหนดเวลา 
สามเดอืนก่อนวนัสิน้อายุภาษปีระจ าปี หรอืก่อนวนัครบก าหนดเสยีภาษปีระจ าปี แลว้แต่กรณ ี



 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการคมนาคมและการขนส่ง 
 
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก 
 

  ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ 
 

 การโอนสิทธิเช่าซ้ือรถยนต์เป็นการโอนสิทธิตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
เมื่อไม่มีกฎหมายใดบญัญัติให้อ านาจอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพิกถอนสัญญา 
โอนสิทธิเช่าซ้ือรถยนต์ได้ การท่ีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกไม่เพิกถอนการโอนสิทธิ 
เช่าซ้ือดงักล่าวจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

 โดยท่ีสัญญาโอนสิทธิเช่าซ้ือรถยนต์พิพาทเป็นสัญญาระหว่างนิติบุคคล 
ทางแพ่งโดยผู้แทนของนิติบุคคล การเปล่ียนตัวผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าวจะมีผล 
ต่อเม่ือได้ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือตราสารจดัตัง้แล้ว แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตไม่ได้  ดงันัน้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเปล่ียนตวัผู้แทนของ 
ผูฟ้้องคดีโดยได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัตามกฎหมายแล้ว 
แต่เม่ือไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงอนัท าให้เช่ือได้ว่าผู้ให้เช่าซ้ือรถยนต์พิพาทได้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงผู้แทนของผู้ฟ้องคดีดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกกรณีการเปล่ียนแปลง
ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าซ้ือซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกผู้กระท าการ 
โดยสุจริตได้  ดงันัน้ เม่ือผู้ให้เช่าซ้ือย่ืนค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนรถต่อ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพ่ือขอเปล่ียนช่ือผู้ครอบครองรถยนต์ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบค าขอเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามรายการท่ีก าหนด 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงมีอ านาจหน้าท่ีผกูพนัตามกฎหมายท่ีจะต้องด าเนินการ 
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือผู้ครอบครองรถยนต์ตามค าขอ  อีกทัง้ การจดแจ้งรายการ 
ทางทะเบียนรถตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการจดแจ้งเพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมการใช้รถและการจดัเกบ็ภาษี มิใช่เป็นการจดแจ้งกรรมสิทธ์ิของรถยนต ์
การท่ีผู้ให้เช่าซ้ือไม่ได้มอบอ านาจให้มีการด าเนินการเปล่ียนช่ือผู้ครอบครองรถยนต์พิพาท 
แต่ได้มอบหลกัฐานสญัญาโอนสิทธิเช่าซ้ือให้แก่ผูร้บัมอบอ านาจด าเนินการเปล่ียนประเภท
รถยนต์ใช้ในการด าเนินการย่ืนค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนรถ อนัเห็นได้ว่า 



 
 
๖๓๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้มอบอ านาจต้องการเปล่ียนช่ือผู้ครอบครองในทะเบียนรถด้วย ประกอบกบัผู้มอบอ านาจ
มิได้มีข้อโต้แย้งกรณีดงักล่าวอนัเป็นการให้สตัยาบนัแก่การกระท าข้างต้น การท่ีอธิบดี
กรมการขนส่งทางบกไม่ด าเนินการเปล่ียนช่ือผู้ครอบครองรถยนต์ตามค าขอของผู้ฟ้องคดี 
จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์จ านวน ๘ คัน จากบริษัท ด.  
(ผูใ้หเ้ช่าซือ้)  ต่อมา ผูใ้หเ้ช่าซือ้ยื่นค าขอแก้ไขเพิม่เตมิรายการในทะเบยีนรถเพื่อเปลีย่นประเภทรถ 
และเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ทัง้ ๘ คนั จากผู้ฟ้องคดเีป็นบรษิทั ล. พรอ้มแนบหลกัฐาน
ประกอบค าขอ อนัได้แก่ สญัญาโอนสทิธเิช่าซื้อระหว่างผู้ฟ้องคดกีบับรษิัท ล. ส าเนาสญัญา 
เช่าซือ้ฉบบัเดมิระหว่างผูฟ้้องคดกีบัผูใ้ห้เช่าซือ้ ส าเนาสญัญาเช่าซือ้ฉบบัใหม่ระหว่างบรษิทั ล. 
กบัผู้ให้เช่าซื้อ หนังสือรบัรองบรษิัทที่ผู้ฟ้องคดีระบุว่ากรรมการซึ่งลงชื่อผูกพนัผู้ฟ้องคดีได ้ 
คอื นาง ป. ลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของผู้ฟ้องคด ีส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
และส าเนาทะเบยีนบา้นผูเ้ช่าซือ้เดมิและผูเ้ช่าซือ้ใหม่ รวมทัง้หนังสอืมอบอ านาจจากผูใ้หเ้ช่าซือ้  
ให้นาย ส. ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ทัง้ ๘ คนั ดงักล่าว ซึ่งอธบิดกีรมการขนส่ง
ทางบก (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ได้ด าเนินการจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เติมรายการในทะเบยีนรถให้ตามค าขอ 
แต่ต่อมา ผูฟ้้องคดไีดม้หีนงัสอืถงึผูถู้กฟ้องคดขีอใหเ้พกิถอนการโอนสทิธเิช่าซือ้รถยนต์ดงักล่าว 
โดยอ้างว่าสญัญาโอนสิทธิเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อใช้เป็นหลกัฐานประกอบค าขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายการในทะเบียนรถลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของผู้ฟ้องคดใีนช่องผู้โอนไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดเีหน็ควรให้รอฟงัผลแห่งค าพพิากษาของศาลในคดทีี่ผูฟ้้องคดเีป็นโจทก์
ยื่นฟ้องผู้ให้เช่าซื้อข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมเพื่อให้มีข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
ความสมบูรณ์ถูกต้องของสญัญาโอนสิทธิเช่าซื้อดงักล่าวก่อน ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษา 
ยืนตามค าพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ไม่ด าเนินการเพกิถอนการโอนสทิธเิช่าซื้อรถยนต์ และเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์มาเป็น 
ผูฟ้้องคด ีเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตั ิขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวและเปลี่ยนชื่อ 
ผูค้รอบครองรถยนตใ์นทะเบยีนรถทัง้ ๘ คนัมาเป็นผูฟ้้องคด ี
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 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การโอนสิทธเิช่าซื้อตามสญัญาโอนสทิธิเช่าซื้อรถยนต์พพิาท เป็นการโอนสทิธ ิ
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และไม่มกีฎหมายใดบญัญตัใิหอ้ านาจผูถู้กฟ้องคดเีพกิถอนสญัญา
โอนสิทธิเช่าซื้อดงักล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เพิกถอนการโอนสิทธิเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าว  
จงึไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ ส่วนกรณทีีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ด าเนินการเปลีย่นชื่อผูค้รอบครอง
รถยนตท์ัง้ ๘ คนั มาเป็นผูฟ้้องคด ีนัน้  เมื่อปรากฏว่าผูใ้หเ้ช่าซือ้ไดย้ื่นค าขอแก้ไขเพิม่เตมิรายการ
ในทะเบยีนรถยนต์ต่อผูถู้กฟ้องคดโีดยขอเปลีย่นชื่อผูค้รอบครองรถยนต์จากผูฟ้้องคดเีป็นบรษิทั ล. 
พรอ้มแนบเอกสารประกอบค าขอเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการพจิารณาครบถ้วนตามรายการ
ทีก่ าหนด ผูถู้กฟ้องคดจีงึมอี านาจหน้าทีผ่กูพนัตามกฎหมายทีจ่ะตอ้งด าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ
ผูค้รอบครองจากผูฟ้้องคดเีป็นบรษิทั ล. ตามค าขอ  อกีทัง้ ในการจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อผูค้รอบครอง
รถยนตท์ัง้ ๘ คนั ดงักล่าว เจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดไีดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้เหน็ว่ามรีายการ
ถูกต้องครบถ้วน จงึเสนอผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อลงนามต่อไป อนัถอืได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาพยานหลกัฐานที่เหน็ว่าจ าเป็นแก่การพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ ก่อนด าเนินการ 
เพื่อจดัใหม้คี าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๙๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดไวแ้ลว้   
                                                 
 ๑-๓ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 
 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
                 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอนัที่ จะก่อ 
เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว 
เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตั ิการวนิิจฉยัอุทธรณ์ การรบัรอง และการรบัจดทะเบยีน แต่ไมห่มายความรวมถงึการออกกฎ 
                 (๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๘ ในการพจิารณาทางปกครอง เจา้หน้าทีอ่าจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไดต้ามความเหมาะสมในเรื่องนัน้ๆ
โดยไมต่อ้งผกูพนัอยู่กบัค าขอหรอืพยานหลกัฐานของคู่กรณี 
 มาตรา ๒๙ เจา้หน้าทีต่อ้งพจิารณาพยานหลกัฐานทีต่นเหน็ว่าจ าเป็นแก่การพสิูจน์ข้อเทจ็จรงิ ในการนี้ ใหร้วมถงึ
การด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
                (๑) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้ง 
                (๒) รบัฟงัพยานหลกัฐาน ค าชีแ้จง หรอืความเหน็ของคู่กรณีหรอืของพยานบุคคลหรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญทีคู่่กรณี
กล่าวอา้ง เวน้แต่เจา้หน้าทีเ่หน็ว่าเป็นการกล่าวอา้งทีไ่มจ่ าเป็น ฟุ่มเฟือยหรอืเพือ่ประวงิเวลา 
                (๓) ขอขอ้เทจ็จรงิหรอืความเหน็จากคู่กรณี พยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ 
                (๔) ขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
                (๕) ออกไปตรวจสถานที ่
                คู่กรณตีอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีใ่นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ และมหีน้าทีแ่จง้พยานหลกัฐานทีต่นทราบแก่เจา้หน้าที ่
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 ส าหรบัสญัญาโอนสทิธเิช่าซื้อระหว่างผู้ฟ้องคดกีบับรษิทั ล. นัน้  เมื่อข้อเทจ็จรงิ
ปรากฏว่าสญัญาเช่าซื้อรถยนต์ระหว่างผู้ฟ้องคดกีบัผู้ให้เช่าซื้อกระท าโดยนางสาว ป. ผู้แทน 
ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรบัรองของผู้ฟ้องคดี อ านาจในการท านิติกรรมระบุนางสาว ป.  
ลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของผู้ฟ้องคดี การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนตัวผู้แทนของ 
ผู้ฟ้องคดีจากนางสาว ป. ลงลายมือชื่อประทับตราส าคัญของผู้ฟ้องคดีเป็นนางสาว ป.  
ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาว อ. และประทับตราส าคัญของผู้ฟ้องคดี แม้จะมีการจดแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ตามกฎหมาย แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง 
อนัท าใหเ้ชื่อไดว้่าผูใ้หเ้ช่าซือ้ไดท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงผูแ้ทนของผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด ผูฟ้้องคดี
จึงไม่อาจยกกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนของผู้ฟ้องคดีขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจรติได้  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๗๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ ประกอบกับศาลมคี าพิพากษาว่าสญัญาโอนสทิธิเช่าซื้อรถยนต์ทัง้ ๘ คนั มใิช่
สัญญาเช่าซื้อปลอมและมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี  อีกทัง้ การจดแจ้งรายการทางทะเบียนรถ 
ตามพระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการจดแจง้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใชร้ถ
และการจดัเกบ็ภาษ ีมใิช่เป็นการจดแจง้กรรมสทิธิข์องรถยนต์แต่อย่างใด  ดงันัน้ แมผู้ใ้หเ้ช่าซือ้
จะมไิดม้อบอ านาจในการเปลีย่นแปลงชื่อผูค้รอบครองรถยนต์ใหแ้ก่นาย ส. กต็าม แต่เมื่อในการ
ด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบยีนรถ ผู้ให้เช่าซื้อได้มอบหลกัฐานสญัญา 
โอนสิทธเิช่าซื้อให้ นาย ส. ด าเนินการแก้ไขชื่อผู้ครอบครองในคราวเดียวกัน อันเห็นได้ว่า 
ผูม้อบอ านาจต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองในทะเบยีนรถด้วย และภายหลงัจากผู้ถูกฟ้องคดี
ด าเนินการทางทะเบยีนเสรจ็สิน้ ผู้ใหเ้ช่าซือ้มไิด้มขีอ้โต้แยง้ในกรณีดงักล่าวแต่อย่างใด อนัเป็นการ
ให้สตัยาบนัแก่การกระท าดงักล่าวแล้ว  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ด าเนินการตามค าขอให้
เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ทัง้ ๘ คัน ของผู้ฟ้องคดี โดยให้รอผลแห่งค าพิพากษาของ 
ศาลยตุธิรรม จงึมใิช่การละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัิ  พพิากษายกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๗๑/๒๕๕๔) 
 
 

                                                                                                                                            
               พยานหรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญทีเ่จา้หน้าทีเ่รยีกมาใหถ้อ้ยค าหรอืท าความเหน็มสีทิธไิดร้บัค่าปว่ยการตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 

๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
 มาตรา ๗๒ การเปลี่ยนตวัผู้แทนของนิติบุคคล หรือการจ ากดัหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ของผู้แทน 
ของนิตบิุคคล ใหม้ผีลต่อเมือ่ได้ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืตราสารจดัตัง้แลว้ แต่จะยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอก
ผูก้ระท าการโดยสุจรติมไิด ้

http://www.tamanoon.com/civil/section/section70.htm
http://www.tamanoon.com/civil/section/section5.htm
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  ๑.๒ การประกอบการขนส่ง 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๓ การก าหนดเส้นทางเดินรถ 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๔ การดแูลรกัษาทาง 
 

 กรณีท่ีกรมทางหลวงและแขวงการทางใช้อ านาจตามกฎหมายในการ
ด าเนินการก่อสร้างด่านชัง่น ้ าหนักถาวรเพ่ือบ ารุงรกัษาทางหลวง อันเป็นบริการ
สาธารณะท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยเห็นว่าเป็นการด าเนินการในเขตทางหลวง 
มิใช่ท่ีดินของประชาชน จึงด าเนินการโดยมิได้ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดแก่ประชาชน 
ด้วยการใช้ดุลพินิจก าหนดจุดท่ีตัง้ด่านชัง่น ้าหนักถาวรบริเวณหน้าท่ีดินของผู้ฟ้องคดี
และใช้ประโยชน์จากด่านชัง่น ้าหนักถาวรดงักล่าวตลอดแนวท่ีดิน ท าให้ท่ีดินของผู้ฟ้องคดี
กลายเป็นท่ีดินท่ีไม่มีทางเข้าออก ส่งผลให้ราคาลดลง  อีกทัง้ ยงัมีจดุอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า
และยงัสามารถเปล่ียนแปลงท่ีตัง้ไปยงัจุดท่ีเหมาะสมกว่าได้ภายในระยะ ๕ กิโลเมตร 
กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบและสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร  
อนัเป็นการกระท าละเมิดอนัเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายและเป็นการใช้สิทธิ 
ซ่ึงมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน แม้กรมทางหลวงและแขวงการทางจะมี
ข้อเสนอในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีโดยการท าทางเข้าออกบริเวณ
ด้านหลงัด่านชัง่น ้าหนัก การขนย้ายถงัน ้าและเสาไฟฟ้าเพ่ือให้มีช่องทางเข้าออกสู่ 
ทางหลวงได้ และการใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหาริมทรพัย์ซ่ึงจะได้ค่าสินไหมทดแทนไม่เต็มตามความเสียหายท่ีแท้จริงก็ตาม  
แต่ก็ไม่สามารถท าให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีและประโยชน์
สาธารณะได้  ดงันัน้ แม้การรื้อถอนอาคารด่านชัง่น ้าหนักถาวรจะก่อให้เกิดความเสียหาย
และส้ินเปลือง แต่เม่ือการปลูกสร้างอาคารกระท าในลกัษณะท่ีสามารถรื้อถอนไปใช้
ประโยชน์ได้อีก การรื้อถอนอาคารด่านชัง่น ้าหนักดังกล่าวจึงเป็นมาตรการเยียวยา
ความเสียหายแก่ผูฟ้้องคดีท่ีเหมาะสมกว่าวิธีอ่ืน 
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         สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรมทางหลวง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) มอบใหแ้ขวงการทางนครสวรรค์ ที ่๒ (ตากฟ้า) 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ด าเนินการก่อสร้างด่านชัง่น ้ าหนักถาวรบนทางหลวงหมายเลข ๑๑  
ตอนกิโลเมตรที่ ๗๑+๖๖๕ ถึงคลองมะเดื่อ เพื่อประโยชน์ในการบ ารุงรักษาทางหลวง  
ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไดพ้จิารณาก าหนดจุดทีจ่ะก่อสรา้งตามหลกัเกณฑใ์นการก าหนดต าแหน่ง
ที่ตัง้ด่านชัง่น ้ าหนักถาวรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนดไว้ โดยเห็นว่าจุดระหว่างกิโลเมตรที ่ 
๙๗+๑๕๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๙๗+๕๕๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวัดนครสวรรค ์ 
เป็นต าแหน่งทีเ่หมาะสมเพราะเป็นทางสายประธานที่มปีรมิาณการจราจรของรถบรรทุกจ านวนมาก
และอยู่ห่างจากชุมชนอ าเภอหนองบัวประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร  อีกทัง้ ที่ดินนอกเขตทาง 
เป็นทีร่กรา้งว่างเปล่าและมกีารปลูกมนัส าปะหลงัไม่มบีา้นเรอืนราษฎรและสิง่ปลูกสรา้ง รวมทัง้
อยู่ห่างจากสถานีต ารวจประมาณ ๔ กโิลเมตร สะดวกแก่การน าส่งผูต้้องหาและรถบรรทุกของกลาง
ที่บรรทุกน ้าหนักเกินพิกัดที่กฎหมายก าหนด  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองได้เริม่ด าเนินการ
ก่อสร้าง โดยได้ติดตัง้ป้ายมขี้อความว่า สถานที่ตัง้ด่านชัง่น ้าหนักถาวร เพื่อประชาสมัพนัธ์ 
ใหป้ระชาชนทราบและใชส้ทิธคิดัคา้น แต่มไิดแ้จง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทีอ่ยู่ดา้นหลงัหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ทีอ่าจได้รบัผลกระทบหรอืเดอืดรอ้นเสยีหายจากการก่อสรา้งทราบโดยตรง ระหว่างด าเนินการ
ก่อสรา้งผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ไปตรวจสอบที่ดนิของตนเองเพื่อด าเนินโครงการจดัท าหมู่บ้านจดัสรร
พบว่ามกีารก่อสรา้งด่านชัง่น ้าหนกัถาวรปิดกัน้หน้าทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้หา้บางส่วน และยงัปิดกัน้
ทางสาธารณประโยชน์ขา้งทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้หา้  นอกจากน้ี ยงัมกีารตดิตัง้ถงัน ้า เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
และเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่อาคารขนานไปกับอาคารปิดกัน้ทางเข้าออกตลอดพื้นที่ ท าให้ที่ดิน
กลายเป็นที่ดนิไม่มทีางออกและไม่สามารถท าหมู่บ้านจดัสรรได้ ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าจงึร้องเรยีน 
กรณีดงักล่าวต่อผู้อ านวยการส านักงานควบคุมน ้าหนักยานพาหนะและนายช่างแขวงการทาง
นครสวรรค ์  อกีทัง้ มหีนังสอืถงึผูอ้ านวยการแขวงการทางนครสวรรคท์ี ่๒ (ตากฟ้า) ขอส าเนา
ประกาศประมลูจา้งก่อสรา้งด่านชัง่น ้าหนกัถาวรและส าเนาแบบสญัญาจา้งพพิาท ซึง่ตรวจสอบแลว้
พบว่าในสญัญาจา้งระบุว่า ในการด าเนินงานนัน้หากมคีวามจ าเป็นผู้ว่าจา้งสามารถเลื่อนระยะ 
ในการด าเนินการต้นทางถงึปลายทางได้ไม่เกนิดา้นละ ๕ กโิลเมตร ท าใหเ้หน็ไดว้่าจุดก่อสรา้ง
ด่านชัง่น ้าหนักถาวรสามารถเปลีย่นแปลงได้ภายในเขตทีก่ าหนด ผูฟ้้องคดจีงึขอใหม้กีารแก้ไข
จุดก่อสร้างดงักล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ แจ้งว่าเน่ืองจากผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าไม่คดัค้านก่อนการ
ก่อสรา้ง จงึไมส่ามารถยา้ยทีก่่อสรา้งได ้ผูฟ้้องคดทีัง้หา้เหน็ว่าเน่ืองจากอยู่นอกพืน้ทีจ่งึไมท่ราบว่า 
มีการติดตัง้ป้ายแสดงสถานที่ก่อสร้างด่านชัง่น ้ าหนัก และไม่ได้ร ับการแจ้งให้ทราบ  อีกทัง้  
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การติดป้ายประกาศในที่ก่อสร้างก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิคัดค้าน 
อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ ท าให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าไม่มทีางเข้าออกและไม่สามารถ 
น าที่ดินไปท าเป็นหมู่บ้านจดัสรรจ าหน่ายได้ จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ 
ค าสัง่เพิกถอนด่านชัง่น ้าหนักถาวรที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
ด่านชัง่น ้าหนกัถาวรทีปิ่ดกัน้ดา้นหน้าทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้หา้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

ในการพจิารณาก าหนดจุดหรอืต าแหน่งที่จะก่อสรา้งด่านชัง่น ้าหนักถาวร นัน้  แมว้่า 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ในการก าหนดที่ตัง้ด่านชัง่น ้าหนักตามแนวทาง
ปฏิบตัิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเห็นว่าจุดที่จะก่อสร้างมคีวามเหมาะสมในหลายด้านก็ตาม  
แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองพิจารณาโดยให้ความส าคญัในส่วนของงานทางหลวงเป็นหลกั 
กล่าวคอื มุ่งเน้นการรองรบัปรมิาณรถบรรทุก เสน้ทางของรถบรรทุก ผลกระทบต่อระบบการจราจร
และความปลอดภยัของการใชเ้สน้ทางการเดนิรถ และใหค้วามส าคญักบัผลกระทบต่อประชาชน
ที่จะเกิดจากการก่อสร้างด่านชัง่น ้ าหนักเป็นเรื่องรอง รวมทัง้เห็นว่าการติดป้ายประชาสัมพันธ ์
ในลักษณะดังที่กล่าวข้างต้นเพียงพอที่ เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่จะได้ร ับผลกระทบสามารถเข้าใจว่า 
เป็นการแจ้งให้ใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านโดยไม่ต้องแจ้งโดยวิธีอื่น และเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้า 
ไม่ทราบเรื่องเพราะไดป้ล่อยทีด่นิรา้ง นัน้ เหน็ว่าป้ายประชาสมัพนัธด์งักล่าวมเีพยีงขอ้ความว่า  
สถานทีต่ ัง้ด่านชัง่น ้าหนกัถาวร จงึไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจว่าเป็นการแจง้เพื่อให้ 
ผู้ที่จะได้รบัผลกระทบใช้สิทธคิดัค้าน  อีกทัง้ ขนาดของป้ายก็ไม่ใหญ่นักและการติดตัง้ป้าย 
ขนานไปกบัแนวถนนไม่สะดุดตาผูท้ี่ขบัรถไปมา การประชาสมัพนัธ์โดยป้ายดงักล่าวจงึไม่อาจ
สื่อความหมายไดด้งัเช่นทีผู่ถู้กฟ้องคดทีัง้สองกล่าวอา้ง แต่หากผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองมหีนังสอืแจง้
โดยตรงต่อเจา้ของที่ดนิและผู้ที่จะได้รบัผลกระทบจะได้ผลมากกว่า ซึง่การตรวจสอบที่อยู่ของ
บุคคลเหล่านี้มใิช่เรื่องที่พ้นวสิยั เพราะผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองสามารถชี้แจงรายละเอยีดของที่ดนิ 
และชื่อเจ้าของที่ดนิต่อศาลปกครองชัน้ต้นได้  อีกทัง้ การที่ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าเป็นเจ้าของที่ดิน
นอกเหนือจากภูมลิ าเนาที่ตนอาศยัอยู่ ไม่เป็นเหตุผลทีผู่้ถูกฟ้องคดทีัง้สองจะยกเป็นขอ้โต้แยง้
กรณีที่ผูฟ้้องคดทีัง้ห้ามไิดใ้ชส้ทิธคิดัค้านการก่อสรา้งรวมทัง้การแจง้ผูฟ้้องคดทีัง้ห้าโดยตรงได ้
การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้รบัทราบผลกระทบ 
จากการก่อสรา้งเพื่อปกป้องสทิธขิองตนอย่างเพยีงพอ รวมทัง้ไม่ไดท้ าการศกึษาวเิคราะหผ์ลดี
และผลเสยีใหค้รบถ้วนทุกด้านก่อนเริม่ด าเนินการก่อสรา้งด่านชัง่น ้าหนักถาวรดงักล่าว จงึเป็น 
 



 
 
๖๔๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การกระท าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๓/๑๕ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓)๖ แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาสญัญาจ้างก่อสร้างที่ระบุ
ขอ้ความว่าในการด าเนินงานหากมคีวามจ าเป็นผู้ว่าจ้างสามารถเลื่อนระยะในการด าเนินการ  
ต้นทาง – ปลายทางไดไ้ม่เกนิ ๕ กโิลเมตร เพื่อใหเ้หมาะสมขึน้ได้ แสดงว่าการก าหนดจุดทีต่ ัง้
ด่านชัง่น ้ าหนักถาวรตามหลกัเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจเปลี่ยนแปลงได้แม้จะมีการ
ก่อสรา้งไปแลว้  นอกจากน้ี ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า อาคารชัง่น ้าหนักปิดกัน้ที่ดนิของผู้ฟ้องคดทีัง้ห้า
ดา้นตดิทางหลวงหมายเลข ๑๑ และส่วนที่เหลอืของอาคารชัง่น ้าหนักปิดกัน้ทางสาธารณประโยชน์
ซึ่งอยู่ด้านข้างที่ดินของผู้ฟ้องคดีทัง้ห้า โดยทางดังกล่าวมีต้นไม้ปกคลุมเกือบทัง้หมดและ 
ไม่มสีภาพเป็นถนน ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าจงึไม่อาจเขา้ใช้ทางดงักล่าวออกสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได ้ 
อีกทัง้ ที่ดนิด้านหน้าติดทางหลวงส่วนที่เหลือถูกใช้ประโยชน์จนไม่อาจใช้เป็นทางเข้าออกได้
เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดินร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑  
จงึไม่อาจใช้ทางสาธารณประโยชน์ทางใดออกสู่ทางหลวงหมายเลขที่ ๑๑ ได้โดยตรง แต่ต้อง
                                                 

๕ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิาร 
ราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๓/๑ การบรหิารราชการตามพระราชบญัญตันิี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ ์
ต่อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยุบเลกิ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตดัสนิใจ การอ านวยความสะดวก  
และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ทัง้นี้ โดยมผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงาน 

การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรอืปฏบิตัิหน้าที่ต้องค านึงถงึหลกัการ 
ตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ค านึงถึง 
ความรบัผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน การมสี่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมนิผล 
การปฏบิตังิาน  ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกจิ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ในการปฏบิตัริาชการและการสัง่การใหส้่วนราชการและขา้ราชการปฏบิตักิไ็ด้ 

๖ พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๘ ในการบรหิารราชการเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดยถอืว่าประชาชน

เป็นศนูยก์ลางทีจ่ะไดร้บัการบรกิารจากรฐั และจะตอ้งมแีนวทางการบรหิารราชการ ดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) ก่อนเริม่ด าเนินการส่วนราชการต้องจดัให้มกีารศกึษาวเิคราะห์ผลดแีละผลเสยีให้ครบถ้วนทุกดา้น ก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มกีลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมผีลกระทบต่อ
ประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน หรอืชี้แจงท าความเขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนัก
ถงึประโยชน์ทีส่่วนรวมจะไดร้บัจากภารกจินัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๔๑ 

 
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผ่านที่ดนิแปลงอื่นก่อนจงึจะออกสู่ทางหลวงดงักล่าวได้ การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง  
จงึเป็นการสรา้งภาระเกนิสมควรแก่ผู้ฟ้องคดทีัง้หา้ และโดยที่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่ายงัมจีุดอื่นที่
เหมาะสมส าหรบัตัง้ด่านชัง่น ้าหนกัตามหลกัเกณฑข์องผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ นอกเหนือจากทีด่นิของ
ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้า ซึ่งไม่กระทบหรอืสรา้งภาระให้แก่เจ้าของที่ดนิดงัเช่นกรณีน้ี และผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองยงัอาจก าหนดจดุทีเ่หมาะสมบรเิวณอื่นในระยะทาง ๕ กโิลเมตรได ้เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง
มไิด้แสดงให้เห็นว่ามเีหตุผลความจ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลี่ยงได้ที่จะต้องก าหนดจุดก่อสร้าง  
ด่านชัง่น ้าหนักถาวร ณ บรเิวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าเท่านัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองก าหนดจุดตัง้ด่านชัง่น ้าหนักถาวรปิดกัน้ทางเขา้ออกทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้หา้และปิดกัน้
ทางสาธารณประโยชน์ด้านข้างที่ดนิ จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจโดยมชิอบและเป็นการสร้างภาระ  
เกินสมควรแก่ประชาชน เมื่อผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้รบัความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองจงึเป็นการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายและเป็นการ
ใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น อันเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๔๒๑๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการ 
ตัง้ด่านชัง่น ้าหนักถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเป็นการด าเนินการหรอืบ ารุงรกัษาทางหลวง 
อันเป็นบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม การจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ 
ผูฟ้้องคดทีัง้ห้าในคดนีี้จงึควรชัง่น ้าหนักของประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของผูฟ้้องคดทีัง้ห้า
ให้เกิดความสมดุลกัน เมื่อกรณีน้ีผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองใช้อ านาจตามกฎหมายโดยเห็นว่า 
เป็นการด าเนินการในเขตทางหลวงมใิช่ในที่ดนิของประชาชน จงึด าเนินการโดยมไิด้ค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดต่อประชาชน ข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองในการเยยีวยาความเสยีหาย 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ ไมว่่าจะเป็นการท าทางเขา้ออกบรเิวณดา้นหลงัด่านชัง่น ้าหนักกด็ ีการขนยา้ย
ถงัน ้าและเสาไฟฟ้าเพื่อให้มช่ีองทางเข้าออกสู่ทางหลวงได้ก็ด ีหรอืการใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ซึ่ งจะได้ค่าสินไหมทดแทน 
ไม่เต็มตามความเสียหายที่แท้จริงก็ดี ล้วนไม่สามารถท าให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์  
ของผู้ฟ้องคดทีัง้หา้และประโยชน์สาธารณะได ้ อกีทัง้ เมื่อพเิคราะห์อาคารชัง่น ้าหนักถาวรแล้ว 
เหน็ว่า แมจ้ะเกดิความเสยีหายและสิน้เปลอืงในการรือ้ถอน แต่การปลกูสรา้งกระท าในลกัษณะที่
สามารถรือ้ถอนไปใชป้ระโยชน์ได้อกี  ดงันัน้ แมอ้าจเกดิผลกระทบต่อการให้บรกิารสาธารณะ
รวมถงึอาจเกดิปญัหาในการบ ารุงรกัษาทางหลวง แต่การรือ้ถอนอาคารชัง่น ้าหนักจะเป็นมาตรการ 
 
 
                                                 
 

๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
 มาตรา ๔๒๑ การใชส้ทิธซิึง่มแีต่จะใหเ้กดิเสยีหายแก่บุคคลอื่นนัน้ ท่านว่าเป็นการอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 



 
 
๖๔๒    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เยยีวยาความเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าที่เหมาะสมกว่าโดยวธิอีื่น  พพิากษาให้รือ้ถอนอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างของด่านชัง่น ้ าหนักถาวรพิพาทเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าสามารถเข้าออกที่ดิน 
จากทางหลวงหมายเลข ๑๑ ได้  ทัง้นี้  ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๒๘/๒๕๕๕) 

 

  ๑.๕ การดูแลรกัษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๖ โครงการท่ีเป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน ้า 
 

 กรณีผู้ถกูฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารล่วงล า้ล าน ้าอนัเป็นทางสญัจรของประชาชน 
หรือ ท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกันโดยมิได้ ย่ืนค าขออนุญาตต่อเจ้าท่าก่อน 
อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย  
พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ เจ้าท่าจึงมีอ านาจสัง่ให้ผูถ้กูฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้ตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั แต่หากผู้ถกูฟ้องคดีไม่ปฏิบติัตาม
ค าสัง่ดังกล่าว เจ้าท่าก็มีอ านาจน าคดีมาฟ้องต่อศาลเพ่ือขอให้มีค าสัง่ให้มีการรื้อถอน
อาคารท่ีล่วงล า้ล าน ้านัน้ได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 
และแม้อาคารของผู้ถกูฟ้องคดีท่ีปลูกสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวจะเข้าลกัษณะท่ี
อาจด าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมายในภายหลงัได้โดยการเสียค่าปรบัและย่ืนค าขอ
อนุญาตต่อเจ้าท่าเป็นการเฉพาะรายได้ตามข้อ ๕ ประกอบข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ แต่ผู้ถกูฟ้องคดีกต้็องกระท าภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่
วนัท่ีกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั เม่ือปรากฏว่าผู้ถกูฟ้องคดีไม่อาจได้รบั
อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารล่วงล า้ล าน ้าได้เน่ืองจากได้ล่วงพ้นระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่
วนัท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บงัคบัแล้ว การท่ีเจ้าท่าใช้อ านาจตามกฎหมายฟ้องให้ผู้ถกูฟ้องคดี
รือ้ถอนส่ิงปลกูสร้างจึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๔๓ 

 
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 นาย ย. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดแม่น ้ าตราดได้ร้องเรียนต่อหวัหน้าส านักงาน 
การขนส่งทางน ้าที ่๖ สาขาตราด (ผูฟ้้องคด)ี ว่า มรีาษฎร ๔ ราย ปลูกสรา้งอาคารล่วงล ้าเขา้ไป 
ในแม่น ้ าตราดปิดบงัหน้าที่ดินของ นาย ย. ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการขึ้นลงหรือ 
เขา้ออกที่ดนิผ่านทางแม่น ้าตราดได้ และเมื่อเจา้หน้าที่ของผูฟ้้องคดไีปตรวจสอบที่พพิาทแล้ว 
พบว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างตามที่ นาย ย. ร้องเรยีนแล้วยงัมสีิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคด ี
ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างไม้หลงัคาสงักะสีและสะพานทางเดนิไม้เพื่อใช้เข้าสู่อาคารดงักล่าว  
ปลกูสรา้งล่วงล ้าเขา้ไปในแม่น ้าตราดดว้ย ผูฟ้้องคดจีงึออกค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง
ดงักล่าวภายในห้าสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัค าสัง่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดไีด้ยื่นหนังสอือุทธรณ์ค าสัง่นัน้ 
แต่ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าหนังสอืดงักล่าวไม่มลีกัษณะเป็นค าอุทธรณ์ และเมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลา 
รื้อถอนตามค าสัง่ข้างต้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดยีงัไม่ด าเนินการรื้อถอนอาคารดงักล่าว ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล ้าแม่น ้าตราดออกไป  
หากไม่รื้อถอนภายในเวลาที่ศาลก าหนด ให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายรื้อถอน 
สิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวโดยผูถู้กฟ้องคดเีป็นผูเ้สยีค่าใชจ้า่ยในการรือ้ถอน 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้ าไทย นัน้ กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคาร  
หรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าน ้าเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้า ของแม่น ้า ล าคลอง บงึ อ่างเก็บน ้า 
ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชาชนหรอืที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รบั
อนุญาต ใหเ้จา้ท่ามคี าสัง่เป็นหนงัสอืแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสิง่อื่นใดดงักล่าว
รือ้ถอนอาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้ครอบครองอาคาร
หรอืสิง่อื่นใดนัน้ไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของเจ้าท่า ก็ให้เจ้าท่าน าคดมีาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาล 
มคี าสัง่ใหม้กีารรือ้ถอนอาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ต่อไป  เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏตามส าเนาภาพถ่าย
สิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีและแผนที่ส ังเขปแสดงสถานที่ตัง้ของอาคารบ้านพักอาศัย 
และสะพานทางเดินไม้จากการตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปลูกสร้างอาคาร 
บา้นพกัอาศยัและสะพานทางเดนิไมล้่วงล ้าเขา้ไปในแม่น ้าตราดอนัเป็นทางสญัจรของประชาชน 
หรอืที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ปรากฏว่าได้มกีารยื่นค าขออนุญาตต่อผู้ฟ้องคด ี
และผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้โต้แยง้ว่ามไิด้ปลูกสรา้งอาคารและสะพานไม้ล่วงล ้าเขา้ไปในแม่น ้าตราด 
 
 



 
 
๖๔๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีจงึเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง๘ แห่งพระราชบญัญัต ิ
การเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีอาศัยอ านาจตาม 
มาตรา ๑๑๘ ทว ิวรรคหนึ่ง๙ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั สัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง 
ที่ล่วงล ้าล าน ้าภายในห้าสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจง้ค าสัง่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่รือ้ถอน ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลและทางพิจารณาฟงัได้ว่ามกีารล่วงล ้าล าน ้าตราดจรงิ ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึต้องรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งอาคารบ้านพกัอาศยัและสะพานทางเดนิไม้ออกไปจากแม่น ้าตราด  
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับสิ่งปลูกสร้าง 
ของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีล ักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดที่สามารถยื่นค าขออนุญาตให้ปลูกสร้าง 
ล่วงล ้าล าน ้ าได้ตามข้อ ๔๑๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ 

                                                 
 

๘-๑๐ พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
 มาตรา ๑๑๗ ห้ามมใิห้ผูใ้ดปลูกสร้างอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้า ของแม่น ้า ล าคลอง  
บงึ อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชาชนหรอืที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายในน่านน ้าไทย 
หรอืบนชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้ท่า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑๘ ทว ิในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรอืผู้รบัอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรอื 
สิง่อื่นใดไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุญาต ใหเ้จา้ท่ามคี าสัง่เป็นหนังสอืแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสิง่อื่นใดดงักล่าว
รือ้ถอนหรอืแกไ้ขอาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ใหเ้สรจ็สิน้โดยถูกตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ตอ้งไมน้่อยกว่าสามสบิวนั ในกรณ ี
ทีไ่ม่ปรากฏตวัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองให้เจ้าท่าปิดค าสัง่ไว้ ณ อาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้และจะห้ามมใิหเ้จ้าของหรอืผู้ครอบครองนัน้ 
ใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนจนกว่าจะไดร้ือ้ถอนหรอืแกไ้ขเสรจ็ดว้ยกไ็ด้ 
 

    ถ้าไม่มกีารปฏบิตัิตามค าสัง่ของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตวัเจ้าของหรอืผู้ครอบครอง  
และเจา้ท่าไดปิ้ดค าสัง่ไว ้ณ อาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ครบสบิหา้วนัแลว้ใหเ้จา้ท่ารอ้งขอต่อศาลเพื่อมคี าสัง่ใหม้กีารรื้อถอนอาคาร
หรอืสิง่อื่นใดนัน้ ถ้าขอ้เทจ็จรงิในทางพจิารณาฟงัได้ว่ามกีารฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จรงิ ในกรณีที่ปรากฏตวัเจ้าของ หรอืผู้ครอบครอง
อาคารหรอืสิง่อื่นใด ให้ศาลมคี าสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ร ื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรอืผู้ครอบครองไม่รื้อถอน 
ตามก าหนดเวลาในค าสัง่ศาล หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีค าสัง่ให้เจ้าท่าเป็นผู้จ ัดการ 
ใหม้กีารรือ้ถอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  

พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
 ขอ้ ๔ ลกัษณะของอาคารและการล่วงล ้าทีพ่งึอนุญาตได ้มดีงัต่อไปนี้  
 (๑) ท่าเทยีบเรอื 
      ก. ตอ้งมโีครงสรา้งทีไ่มท่ าใหท้ศิทางการไหลของน ้าเปลีย่นแปลงมชี่องโปร่งระหว่างเสาไมน้่อยกว่า ๓ เมตร  
     ข. พื้นท่าเทียบเรือในแม่น ้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ 
ทีป่ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัต้องไม่มลีกัษณะเป็นแผ่นคอนกรตีปิดทบึตลอดใหม้ชี่องว่างเพื่อใหแ้สงแดดส่องผ่านถงึพื้นน ้า  
ใตท้่าได ้และไมม่สีิง่ก่อสรา้งอื่นใดบนพืน้ท่าเทยีบเรอื นอกจากสิง่ก่อสรา้งทีจ่ าเป็นอนัเป็นส่วนประกอบของท่าเทยีบเรอืนัน้ 
    ค. ปลายสุดของท่าเทยีบเรอืตอ้งไมเ่กนิแนวน ้าลกึหน้าท่าเมือ่น ้าลงต ่าสุด ลกึกว่าอตัรากนิน ้าลกึเต็มทีข่องเรอื 
ที่เข้าเทียบท่าตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงขนาดเรอืและลกัษณะภูมปิระเทศแต่ทัง้นี้ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้าง 
ของแมน่ ้า 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๔๕ 
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ในพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ แต่มลีกัษณะเป็นอาคาร 
พักอาศัยและสะพานทางเดินไม้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจเสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและ 
ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล าน ้าต่อเจ้าท่า เป็นการเฉพาะรายได้ 
 
 

                                                                                                                                            
     ง. ตอ้งสรา้งตามแนวเขตทีด่นิทีผู่ข้ออนุญาตมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเป็นแนวตรงยืน่จากฝ ัง่ 
      จ. ท่าเทยีบเรอืทีผ่่านชายหาดตอ้งไมปิ่ดกัน้การทีป่ระชาชนจะใชส้อย หรอืเดนิผ่านชายหาด 
 (๒) สะพานปรบัระดบัและโป๊ะเทยีบเรอื 
      ก. สะพานปรบัระดบัต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัโป๊ะเทยีบเรอื มรีาวลูกกรงที่แขง็แรงทัง้สองดา้น และความลาดชนั
ของสะพานตอ้งไมม่ากกว่า ๑.๒ เมือ่น ้าลงต ่าสุด 
      ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมโีครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมคีวามปลอดภยัมอีัตราการลอยตัวสูง โดยเมื่อ 
รบัน ้าหนกัสงูสุดแลว้พืน้ของโป๊ะเทยีบเรอืตอ้งอยู่สงูจากระดบัน ้าไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร และมรีาวลูกกรงทีแ่ขง็แรงทุกดา้น 
ยกเวน้ดา้นทีเ่รอืเทยีบและส่วนทีต่่อกบัสะพานปรบัระดบั 
 (๓) สะพานขา้มแมน่ ้าหรอืสะพานขา้มคลอง 
      ก. ตอ้งมโีครงสรา้งทีไ่มท่ าใหท้ศิทางการไหลของน ้าเปลีย่นแปลง 
     ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา 
 (๔) ท่อหรอืสายเคเบลิ 
      ก. การวางท่อหรอืสายเคเบลิผ่านชายหาดของทะเลหรอืชายตลิง่ ต้องฝงัท่อหรอืสายเคเบลิใต้พื้นดนิไม่น้อยกว่า 
๕๐ เซนตเิมตร โดยมใิหส้่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรอืสายเคเบลิพน้ขึน้มาเหนือพืน้ดนิ 
      ข. การปกัเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรอืเพื่อการอื่นที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั และการปกัเสา 
วางท่อน ้าประปาหรอืเพือ่การอื่นทีม่ลีกัษณะลา้ยคลงึกนั ใหป้กัเสาใหช้ดิแนวขอบฝ ัง่มากทีสุ่ด เพือ่มใิหก้ดีขวางทางเดนิเรอื 
 (๕) เขือ่นกนัน ้าเซาะ 
      ก. ตอ้งมรีปูแบบทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อร่องน ้า ตลิง่ และบรเิวณขา้งเคยีง 
      ข. ต้องมโีครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝ ัง่เดิมมากที่สุด หากมสี่วนที่ยื่นเข้าไปในน ้าให้มเีฉพาะส่วน 
ทีจ่ าเป็น 
      ค. ความลาดชันของเขื่อนกันน ้ าเซาะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ ์
หรือสทิธิครอบครองที่ดนิ ส าหรบับริเวณล าน ้าที่แคบหรอือาจเป็นอนัตรายต่อการเดินเรอื เขื่อนต้องมลีกัษณะตัง้ตรงและ 
ไมม่คีวามลาดชนัยืน่ออกมา 
 (๖) คานเรอื 
     แนวรางรองรบัเรอืต้องยาวยื่นจากฝ ัง่เพยีงพอทีจ่ะชกัลากเรอืขนาดใหญ่ทีสุ่ดทีค่านเรอืนัน้จะสามารถรบัซ่อม
ท าไดใ้นเวลาน ้าลงต ่าสุด 
 (๗) โรงสบูน ้า 
 ก. โรงทีต่ดิตัง้เครือ่งสบูน ้า ตอ้งอยู่บนฝ ัง่หรอือยู่ใกลฝ้ ัง่มากทีสุ่ด 
 ข. การต่อท่อสูบน ้ า เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน ้าแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน ้ าจนถึงพื้นดิน  
แลว้จงึวางนอนไปตามแนวพืน้ดนิใต้น ้า และปลายท่อตอ้งอยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าลงต ่าสุดไมน้่อยกว่า ๑ เมตร 
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ตามข้อ ๕๑๒ ประกอบกบัข้อ ๑๓๑๓ ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกัน แต่การยื่นค าขอดงักล่าว
จะต้องกระท าภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวใช้บงัคบั เมื่อไม่ปรากฏว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ด าเนินการเสยีค่าปรบัและยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในระยะเวลา 
ทีก่ฎกระทรวงก าหนดไว้  ดงันัน้ แมผู้้ถูกฟ้องคดจีะกล่าวอ้างว่าจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาต
ต่อเจา้ท่าใหถู้กต้องตามกฎหมายต่อไป ก็ไม่อาจได้รบัอนุญาตให้ปลูกสรา้งอาคารล่วงล ้าล าน ้า
เนื่องจากเป็นการยื่นค าขออนุญาตเมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัที่กฎกระทรวงฉบบัข้างต้น 
ใช้บงัคบัแล้ว  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพกัอาศัยและ
สะพานทางเดนิไมอ้อกไปใหพ้้นจากแม่น ้าตราดภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา 
หากไม่รื้อถอนภายในเวลาที่ศาลก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายรื้อถอน 
สิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวโดยใหผู้ถู้กฟ้องคดเีป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนทัง้หมด (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๖๑/๒๕๕๕) 
 

                                                 
๑๒-๑๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  

พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
 ขอ้ ๕ เจา้ท่าอาจอนุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าทีไ่ม่มลีกัษณะตามขอ้ก าหนดในขอ้ ๔ 

เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลกัษณะของอาคารหรอืลกัษณะของการล่วงล ้าล าแม่น ้านัน้ 
ในราชกจิจานุเบกษา และใหถ้อืเป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตต่อไปได ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๑๓ ผูใ้ดปลกูสรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแมน่ ้าอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ โดยไม่ได้ร ับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้ร ับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูง 
ตามกฎหมายและได้ยื่นค าขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตได ้
โดยมิให้น าข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) มาใช้บงัคับ แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดงักล่าวมลีักษณะหรือสภาพเป็นอันตราย  
ต่อการเดนิเรอื หรอือาจท าให้ทางน ้าเปลี่ยนแปลงไป หรอืเกดิผลกระทบสิง่แวดล้อม เจา้ท่าจะสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครอง 
รือ้ถอน ปรบัปรุง หรอืแกไ้ขอาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ก่อนกไ็ด ้
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บทท่ี ๑๓ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัท่ีดิน 
 
๑. การดแูลรกัษาท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

 

๑.๑ การด าเนินการกบัผู้บกุรกุท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
 

นโยบายจดัสรรท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศยัให้กบัราษฎรผู้เข้าไปบุกรกุถือครอง
ท่ีดินของรฐัซ่ึงได้จดทะเบียนขอความช่วยเหลือจากรฐับาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
มิได้เป็นกฎหมายท่ีจะมีผลยกเว้นให้ผู้ปกครองท้องท่ีมิต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
การปล่อยให้มีราษฎรบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์และชะลอการด าเนินการให้ผู้บุกรุก
ออกไปจากท่ีสาธารณประโยชน์โดยอ้างนโยบายดงักล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติัหรือปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวล่าช้าเกินสมควร 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิใ์นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๐๙๒ ซึ่งแบ่งแยกจาก 

โฉนดทีด่นิเลขที ่๒๙๙๖ มอีาณาเขตทศิเหนือและทศิตะวนัออกจดล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ 
ส่วนทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกจดทีด่นิทีม่ผีูค้รอบครอง ปจัจบุนัล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ทางดา้น
ทิศเหนือเปลี่ยนสภาพกลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ และล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
ดา้นทศิตะวนัออกไดเ้ปลีย่นสภาพกลายเป็นที่สาธารณประโยชน์  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีดม้หีนังสอื
ร้องเรียนไปยงัองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังตาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่านาย ท. บุกรุก 
ปลกูบา้นอาศยัในบรเิวณทีส่าธารณประโยชน์ดา้นทศิตะวนัออกและปิดบงัหน้าทีด่นิของผูฟ้้องคด ี
ขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ด าเนินการใหน้าย ท. ออกจากทีส่าธารณประโยชน์ดงักล่าว  หลงัจากนัน้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งว่ากรณีอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี
หนังสือถึงนายอ าเภอสารภ ี(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ประสานงานกับส านักงานที่ดินจงัหวดั
เชยีงใหม่ สาขาสารภ ีด าเนินการรงัวดัสอบเขตที่ดนิพพิาทว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หรอืไม่ 
และผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภ ี 
ขอให้ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าพยานต่างยนืยนัว่าเดมิที่ดนิพพิาทเป็นล าเหมอืง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งภายหลงัมกีารสรา้งทางและถมดนิจนตื้นเขนิ ประกอบกบัเมื่อน าแผนที่
จากการรงัวดัมาลงระวางแผนที่พบว่าที่ดนิเป็นล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ทัง้แปลง ปจัจุบนั 
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มนีาย ท. ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินดังกล่าว ซึ่งนาย ท. ได้จดทะเบียนแก้ไขปญัหา 
ความยากจนในปญัหาทีด่นิท ากนิตามโครงการแก้ไขปญัหาทางสงัคมและความยากจนเชงิบูรณาการ
ของรฐับาล และอยู่ระหว่างการก าหนดแนวทางแก้ไขปญัหาใหแ้ก่ราษฎรผูย้ากจน ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จึงมีหนังสือแจ้งผลการรังวัดสอบเขตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ รวมทัง้ขอให้ชะลอการ
ด าเนินการกบันาย ท. ไวก่้อน ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึมหีนังสอืแจง้ใหผู้้ฟ้องคดทีราบผลการรงัวดั
สอบเขตและการชะลอการด าเนินการบุกรกุทีส่าธารณประโยชน์กบันาย ท. ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ดว้ย
และมหีนังสอืสอบถามความคบืหน้าเรื่องดงักล่าวไปยงัผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง ซึ่งก็ได้รบัแจ้งว่า
ยงัคงชะลอการด าเนินการไวด้ว้ยเหตุผลเดมิโดยทีม่ไิดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหผู้ฟ้้องคดทีราบ ผูฟ้้องคดี
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองด าเนินการใหน้าย ท. ออกจากทีส่าธารณประโยชน์ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัเป็นทียุ่ตติามผลการรงัวดัตรวจสอบของเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั

เชยีงใหม ่สาขาสารภ ีว่าพืน้ทีท่ีน่าย ท. ก่อสรา้งบา้นพกัเป็นล าเหมอืงสาธารณประโยชน์  ต่อมา
เปลีย่นสภาพเป็นทีส่าธารณประโยชน์  อกีทัง้ นาย ท. และผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองกย็อมรบัว่าทีด่นิ
แปลงพพิาทเป็นล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่ท าเลเลี้ยงสตัวห์รอืป่าชา้สาธารณประโยชน์ 
ที่จะน ามาจดัสรรอนุญาตให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดว้ยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดนิของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนกรณีที่ผูถู้กฟ้องคด ี
อ้างว่าการชะลอการให้นาย ท. ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ออกไปจากที่ดนิดงักล่าวจนกว่า  
การแก้ไขปญัหาตามนโยบายแก้ไขปญัหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของรฐัจะมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามหนังสือจงัหวัดเชียงใหม่และหนังสือกระทรวงมหาดไทย นัน้  
หนงัสอืดงักล่าวเป็นเพยีงแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัการด าเนินการแก้ไขปญัหาความยากจนกรณีทีม่ ี
บุคคลผูท้ีเ่ขา้ไปบุกรุกและถอืครองทีด่นิของรฐัทุกประเภท รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะจดัสรรทีด่นิท ากนิ
และทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บับุคคลทีเ่ขา้ไปบุกรุกและถอืครองทีด่นิของรฐัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนขอความช่วยเหลอื
จากรฐับาล โดยยงัไมแ่น่ชดัว่ารฐับาลจะจดัสรรทีด่นิใหผู้บุ้กรกุอยู่ในทีด่นิทีบุ่กรุกหรอืจดัสรรทีด่นิ
แปลงใหม่ให้  ดงันัน้ เมื่อนโยบายจดัสรรที่ดนิท ากินและที่อยู่อาศยัดงักล่าวมไิด้เป็นกฎหมาย 
ที่จะมผีลยกเว้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองมติ้องปฏิบตัิตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง 
ปล่อยให้มีบุคคลบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และชะลอการด าเนินการให้ผู้บุกรุกออกไปจาก  
ที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ 
ปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควร เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองมอี านาจหน้าทีใ่นการดูแลรกัษา



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๔๙  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คุม้ครองป้องกนัมใิหบุ้คคลใดบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๒๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖๗๒ มาตรา ๖๘๓ แห่งพระราชบญัญตัิ

                                                 
๑ พระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิลกัษณะ

ปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๒๒ นายอ าเภอมหีน้าทีร่่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการดูแลรกัษาและคุ้มครองป้องกนัที่ดนิ 

อนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั  และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินอื่นอันอยู่ใน 
เขตอ าเภอ 

นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่มอี านาจใช้หรอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชท้ี่ดนิตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่ 
จะไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดัและปฏบิตัติามประมวลกฎหมายทีด่นิหรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีที่มขีอ้พพิาทหรอืคดเีกี่ยวกบัทีด่นิตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ร่วมกนั
ด าเนินการหรอืฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผูด้ าเนินการ กใ็ห้มอี านาจกระท าได้  ทัง้นี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบยีบก าหนด
หลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๒-๓ พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน ้าและทางบก 
(๒) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
(๓) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 
(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๕) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(๖) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร 
(๗) คุม้ครอง ดแูล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(๘) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีท่างราชการมอบหมาย 
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ใหม้นี ้าเพือ่การอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
(๒) ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น 
(๓) ใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางระบายน ้า 
(๔) ใหม้แีละบ ารุงสถานทีป่ระชุม การกฬีา การพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ใหม้แีละส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสรมิใหม้อุีตสาหกรรมในครอบครวั 
(๗) บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 
(๘) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
(๑๐) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอื และท่าขา้ม 
(๑๑) กจิการเกีย่วกบัการพาณชิย์ 



 
 
๖๕๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๐๔ และมาตรา ๙๐๕  
แห่งพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย 
 
 
 
                                                 

๔-๕ พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัต ิ
สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๖๐ ใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนต าบลควบคุมและรบัผดิชอบในการบรหิารราชการขององค์การบรหิาร  
ส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนต าบลและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

อ านาจหน้าที่ในการสัง่หรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่ 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณทีีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามล าดบั 
ทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแต่งตัง้ไวเ้ป็นผูร้กัษาราชการแทน ถ้าไม่มรีองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืมแีต่ไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหป้ลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

ในกรณีทีม่กีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค าสัง่ใด แต่งตัง้ใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
เป็นกรรมการหรือให้มอี านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รกัษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในระหว่างรกัษาราชการแทนดว้ย 

อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตัิ หรอืการปฏบิตัริาชการทีน่ายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจะพงึปฏบิตัิ 
หรอืด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค าสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ หรอืค าสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้ ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจ  
ไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นผูป้ฏบิตัริาชการแทนนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกไ็ด ้แต่ถา้มอบใหป้ลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืรองปลดัองค์การ
บรหิารส่วนต าบลปฏบิตัริาชการแทน ใหท้ าเป็นค าสัง่และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแล 
และกรอบนโยบายทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าหนดไว ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป  

ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการ 
ในการปฏบิตักิารตามอ านาจหน้าทีข่องนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ใหน้ายอ าเภอมอี านาจเรยีกสมาชกิสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบส วน ตลอดจนเรียกรายงาน 
และเอกสารใดๆ จากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาตรวจสอบกไ็ด ้

เมื่อนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบรหิารส่วนต าบลผู้ใดปฏบิตักิารในทางที่อาจเป็นการเสยีหายแก่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลหรอืเสยีหายแก่ราชการและนายอ าเภอไดช้ี้แจงแนะน าตกัเตอืนแลว้ไม่ปฏบิตัติาม  ในกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะรอชา้มไิด ้ให้นายอ าเภอมอี านาจออกค าสัง่ระงบัการปฏบิตัิราชการของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลไวต้ามที่
เห็นสมควรได้ แล้วให้รบีรายงานผู้ว่าราชการจงัหวดัทราบภายในสิบห้าวนัเพื่อให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัวินิจฉัยสัง่การตามที่
เหน็สมควรโดยเรว็ 

การกระท าของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีฝ่า่ฝืนค าสัง่ของนายอ าเภอหรอืผูว้่าราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณี
ตามวรรคสาม ไมม่ผีลผกูพนัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๕๑  
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พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบั
ขอ้ ๔๖ และขอ้ ๕๗ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนั
ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่ปฏบิตัหิน้าที่
ด าเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ฯ และพระราชบญัญัต ิ
สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ  พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองด าเนินการใหน้าย ท. 
ออกจากที่สาธารณประโยชน์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมคี าพิพากษา (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๓๘/๒๕๕๔) 
 

อาคารของราษฎรท่ีได้ปลูกสร้างล่วงล า้น่านน ้าไทยโดยไม่ปรากฏหลกัฐานว่า
ได้รบัอนุญาตให้ปลกูสร้างอาคารจากเจ้าท่า ย่อมเป็นการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
ท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย เม่ือเจ้าท่าแจ้งให้
ราษฎรดงักล่าวรื้อถอนอาคารออกไปภายในเวลาท่ีก าหนดแล้ว แต่ราษฎรไม่ปฏิบติัตาม 
เจ้าท่าก็ชอบท่ีจะน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าสัง่ให้ราษฎรรื้อถอนอาคาร
ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  
พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ กรณีน้ีเม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงว่าราษฎรรายนัน้เคยถกูศาลอาญา
ลงโทษปรับในความผิดฐานปลูกสร้างอาคารดังกล่าวล่วงล ้าน่านน ้าไทยมาแล้ว  
ศาลปกครองย่อมต้องรบัฟังข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาศาลอาญาว่าอาคารดงักล่าว
ล่วงล า้น่านน ้าไทย  

 
 

                                                 
๖-๗ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ้ ๔ ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีอ่ยู่ในบงัคบัของระเบยีบนี้ หมายถงึ 
(๑) ที่ดนิรกร้างว่างเปล่าซึ่งมไิด้มบีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง และที่ดนิซึ่งมผีู้เวนคนืหรอืทอดทิ้ง หรอืกลบัมา  

เป็นของแผ่นดนิโดยประการอื่นตามกฎหมายทีด่นิ 
(๒) ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น  

ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน ้า สวนสาธารณะ ทีเ่ลีย้งสตัว ์และทีส่าธารณะประจ าต าบล และหมูบ่า้น เป็นตน้ 
ขอ้ ๕ อ านาจหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาและด าเนินการคุม้ครองป้องกนั 
(๑) ที่ดินตามข้อ ๔ (๑) ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินและทบวงการเมืองที่ร ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามความในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ 
(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  

และนายอ าเภอทอ้งทีต่ามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ 



 
 
๖๕๒    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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สรปุข้อเทจ็จริง 
หวัหน้าส านักงานการขนส่งทางน ้าที่ ๖ สาขาตราด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งมฐีานะเป็น 

เจ้าท่าตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ ได้รบัแจ้งจาก
เทศบาลต าบลแหลมงอบว่ามผีู้ปลูกสร้างต่อเติมอาคารล่วงล ้าเข้าไปในทะเลในน่านน ้าไทย  
เมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจรงิพบว่า อาคารดงักล่าวเป็นอาคารที่ต่อเติมจากบ้านเลขที ่ 
๑๔๘/๒ มลีกัษณะเป็นลานไมไ้ม่มหีลงัคา โดยไดป้ลูกสรา้งล่วงล ้าเขา้ไปในทะเลภายในน่านน ้าไทย
โดยมไิดร้บัอนุญาตจากผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึมหีนังสอืแจง้ให้นาย ส. (ผูถู้กฟ้องคด)ี ด าเนินการ
รือ้ถอนอาคารออกไปภายในสามสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ ผูถู้กฟ้องคดไีม่เหน็ดว้ยและได้
อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ซึ่งปลดักระทรวงคมนาคมมคี าสัง่ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคด ีผู้ฟ้องคด ี
ไดแ้จง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีราบแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดยีงัคงเพกิเฉยไม่ปฏบิตัิ
ตามค าสัง่ของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึแจ้งความร้องทุกขต่์อสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแหลมงอบ 
ใหด้ าเนินคดอีาญาแก่ผูฟ้้องคด ีโดยกล่าวหาว่าผูถู้กฟ้องคดปีลูกสรา้งอาคารพพิาทล่วงล ้าเขา้ไป
ในทะเลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต คดถีงึทีสุ่ดโดยศาลจงัหวดัตราดมคี าพพิากษาลงโทษปรบัผูถู้กฟ้องคด ี
ผู้ฟ้องคดนี าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
และหรอืเจา้ของหรอืผูค้รอบครองท าการรือ้ถอนอาคารพพิาทภายในเวลาทีศ่าลก าหนด 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ข้อเท็จจรงิปรากฏตามค าพพิากษาของศาลจงัหวดัตราดว่า ผู้ถูกฟ้องคดใีห้การ 

รบัสารภาพและศาลฟงัข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารต่อเติมจากร้านอาหาร 
เป็นลานกวา้งพืน้ท าดว้ยไมไ้มม่หีลงัคาล่วงล ้าเขา้ไปในเขตทะเลภายในน่านน ้าไทย จงึพพิากษา 
ลงโทษปรบัผู้ถูกฟ้องคดใีนความผดิตามมาตรา ๑๑๗๘ และมาตรา ๑๑๘๙ แห่งพระราชบญัญตัิ

                                                 
๘-๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมใิห้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้า  ของแม่น ้า 

ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสญัจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรือทะเลภายใน  
น่านน ้าไทยหรอืบนชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้ท่า 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดงักล่าวจะต้อง 
ระบุลกัษณะของอาคารและการล่วงล ้าทีพ่งึอนุญาตไดไ้วใ้หช้ดัแจง้พรอ้มทัง้ระยะเวลาทีจ่ะตอ้งพจิารณาอนุญาตใหแ้ลว้เสรจ็ดว้ย 

เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
ตามวรรคสองแลว้ เจา้ท่าตอ้งอนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าว 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๑๑๗ หรอืผูใ้ดไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แลว้ปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใด

ไม่เป็นไปตามทีไ่ด้รบัอนุญาต ต้องระวางโทษปรบัโดยค านวณตามพื้นที่ของอาคารหรอืสิง่อื่นใดในอตัราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 
หา้รอ้ยบาทแต่ไมเ่กนิตารางเมตรละหนึ่งหมืน่บาท 
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การเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ และคดถีึงที่สุดแล้ว ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดจีะอ้างว่าการรบัสารภาพ 
ต่อศาลจงัหวดัตราดเป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดเีขา้ใจว่าเมื่อรบัสารภาพแล้วจะสามารถขออนุญาต
ซ่อมแซมอาคารพพิาทและอาจไดร้บัอนุญาตเช่นเดยีวกบักรณีของบุคคลอื่น กเ็ป็นเพยีงความเขา้ใจ
ของผูถู้กฟ้องคดเีอง ไม่ท าใหค้ าใหก้ารรบัสารภาพดงักล่าวทีไ่ดม้าโดยชอบดว้ยกระบวนพจิารณา
ของศาลตอ้งเสื่อมเสยีไป ขอ้เทจ็จรงิจงึฟงัไดเ้ป็นทียุ่ตวิ่า อาคารลานไมข้องผูถู้กฟ้องคดไีดป้ลูกสรา้ง
ล่วงล ้าเข้าไปในทะเลภายในน่านน ้าไทยโดยไม่ปรากฏหลกัฐานว่าได้รบัอนุญาตให้ปลูกสร้าง
อาคารจากผูฟ้้องคด ีการปลกูสรา้งหรอืซ่อมแซมอาคารลานไมพ้พิาทของผูถู้กฟ้องคดจีงึเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบญัญตัิในมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ  
เมือ่ผูฟ้้องคดไีดม้หีนงัสอืแจง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนอาคารลานไมพ้พิาทออกไปภายในสามสบิหา้วนั 
อันถือเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
แต่ผูถู้กฟ้องคดมีไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่ของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึชอบทีจ่ะน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล 
มคี าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดรีือ้ถอนอาคารลานไม้พพิาท และศาลมอี านาจออกค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
รื้อถอนอาคารดงักล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบญัญตัิข้างต้นได้  พิพากษาให ้
ผูถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนอาคารลานไมไ้ม่มหีลงัคาทีต่่อเตมิออกจากบ้านเลขที ่๑๔๘/๒ ซึง่ปลูกสรา้ง
ล่วงล ้าทะเลภายในน่านน ้ าไทยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ศาลมีค าพิพากษา  
หากผูถู้กฟ้องคดไีมร่ือ้ถอนภายในระยะเวลาทีศ่าลก าหนด ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูจ้ดัการรือ้ถอนแทน
โดยผู้ถูกฟ้องคดีเ ป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรื้อถอนทัง้หมด  (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๔๔/๒๕๕๔) 
 

ราษฎรเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัย ท่ีปลูกสร้างล่วงล ้าล าน ้ า ซ่ึงอาจ 
เสียค่าปรบัอย่างสูงตามกฎหมาย มีสิทธิย่ืนค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอ่ืนใด
ล่วงล า้ล าน ้าต่อเจ้าท่าเป็นการเฉพาะรายได้ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖  
แต่การย่ืนค าขอจะต้องกระท าภายในก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงใช้บงัคบั 

                                                 
 ๑๐ พระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๑๑๘ ทว ิในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรอืผู้รบัอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือ 
สิง่อื่นใดไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุญาต ใหเ้จา้ท่ามคี าสัง่เป็นหนังสอืแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสิง่อื่นใดดงักล่าว  
รื้อถอนหรอืแกไ้ขอาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ใหเ้สรจ็สิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ในกรณีที ่
ไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองให้เจา้ท่าปิดค าสัง่ไว ้ณ อาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้และจะหา้มมใิห้เจา้ของหรอืผู้ครอบครองนัน้ 
ใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนจนกว่าจะไดร้ือ้ถอนหรอืแกไ้ขเสรจ็ดว้ยกไ็ด้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๕๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การท่ีราษฎรเจ้าของส่ิงปลูกสร้างมิได้ย่ืนค าขอภายในหน่ึงปีนับแต่วนัดงักล่าว ย่อมเป็น
กรณีท่ีไม่อาจย่ืนค าขออนุญาตให้ถกูต้องได้แล้ว เม่ือปรากฏว่ามีการปลูกสร้างอาคาร
ล่วงล า้ล าน ้าจริง เจ้าของจึงต้องรือ้ถอนส่ิงปลกูสร้างของตนออกจากล าน ้าดงักล่าว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ได้มผีู้รอ้งเรยีนต่อหวัหน้าส านักงานการขนส่งทางน ้าที่ ๖ สาขาตราด (ผู้ฟ้องคด)ี 

ซึง่มฐีานะเป็นเจา้ท่าตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ ว่า
มีราษฎรปลูกสร้างที่พักอาศัยล่วงล ้าเข้าไปในแม่น ้ าตราดจนปิดบังบริเวณหน้าบ้านของ  
ผู้ร้องเรียน เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถใช้ประโยชน์ขึ้นลงหรอืเข้าออกที่ดินผ่านทาง 
แม่น ้าตราดได ้ซึง่เจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้รวจสอบตามขอ้รอ้งเรยีนพบว่าอาคารของผูถู้กฟ้องคดี
ซึง่เป็นราษฎรรายหนึ่ง ไดป้ลูกสรา้งล่วงล ้าเขา้ไปในแม่น ้าตราดจรงิ ผูฟ้้องคดจีงึไดอ้าศยัอ านาจ
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ มคี าสัง่ให ้
ผูถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งออกไปภายในหา้สบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่ แต่ผูถู้กฟ้องคดี
ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของผู้ฟ้องคด ีมใีจความสรุปว่า อาคารพพิาทตัง้อยู่ในล าน ้าเพยีงครึง่หลงัและ 
หากต้องรื้อถอนอาคารก็ขอให้มกีารจ่ายค่ารื้อถอนเพื่อใช้ในการหาที่อยู่ใหม่ด้วย ผู้ฟ้องคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิตามค าอุทธรณ์ปรากฏว่าอาคารบางส่วนได้ล่วงล ้าเข้าไปในแม่น ้าตราด 
และบางส่วนไดรุ้กล ้าเขา้ไปในเขตทีด่นิของผูร้อ้งเรยีน ผูฟ้้องคดจีงึมหีนังสอืแจง้แก้ไขค าสัง่เดมิ
โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดรีื้อถอนอาคารเฉพาะส่วนที่ปลูกสร้างล่วงล ้าเข้าไปในแม่น ้าตราดภายใน 
สามสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่ แต่ผูถู้กฟ้องคดยีงัไมด่ าเนินการรือ้ถอนอาคารตามค าสัง่
ของผู้ฟ้องคดจีนกระทัง่ล่วงพ้นก าหนดเวลา ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งในส่วนทีป่ลูกสรา้งล่วงล ้าแม่น ้าตราด หากผูถู้กฟ้องคดี
ไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ศาลก าหนด ให้ผู้ฟ้องคดีหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ฟ้องคด ี
รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว โดยผูถู้กฟ้องคดเีป็นผูเ้สยีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ข้อเท็จจรงิปรากฏตามส าเนาภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีและแผนที่

สงัเขปแสดงสถานทีต่ ัง้ของอาคารพพิาทจากการตรวจสอบของผูฟ้้องคดวี่า อาคารบา้นพกัอาศยั
บางส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปลูกสร้างล่วงล ้าเข้าไปในแม่น ้ าตราดอันเป็นทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ปรากฏว่ามีการยื่นค าขออนุญาตต่อ 
ผูฟ้้องคด ีประกอบกบัผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้โต้แยง้ว่าตนมไิด้ปลูกสรา้งอาคารบา้นพกัอาศยัล่วงล ้า
เขา้ไปในแม่น ้าตราด การกระท าของผูถู้กฟ้องคดจีงึเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ เมื่อผู้ฟ้องคดนี าคดมีาฟ้องขอให้ศาลรื้อถอน 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๕๕  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวและทางพจิารณาฟงัไดว้่ามกีารก่อสรา้งล่วงล ้าแม่น ้าตราดจรงิ ผูถู้กฟ้องคดี
จึงต้องรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไปจากแม่น ้ าตราดตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง๑๑  
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างว่าสามารถยื่นค าขออนุญาตปลูกสรา้ง
อาคารที่พกัอาศยัต่อเจา้ท่าได้ มไิด้เป็นขอ้เทจ็จรงิที่ยกขึน้ว่ากนัมาแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ในศาลปกครองชัน้ต้น  อกีทัง้ สิง่ปลูกสรา้งของผู้ถูกฟ้องคดกี็มไิด้มลีกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
ตามข้อ ๔๑๒ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติ 

                                                 
 ๑๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๑๘ ทว ิ  ฯลฯ   ฯลฯ 
ถ้าไม่มกีารปฏิบตัิตามค าสัง่ของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้คร อบครอง  

และเจา้ท่าไดปิ้ดค าสัง่ไว ้ณ อาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ครบสบิหา้วนัแลว้ใหเ้จา้ท่ารอ้งขอต่อศาลเพื่อมคี าสัง่ใหม้กีารรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั ้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟงัได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของ  
หรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสิง่อื่นใด ใหศ้าลมคี าสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองเป็นผูร้ ือ้ถอน ในกรณีทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครอง
ไมร่ือ้ถอนตามก าหนดเวลาในค าสัง่ศาล หรอืในกรณทีีไ่มป่รากฏตวัเจา้ของหรอืผูร้อบครอง ใหศ้าลมคี าสัง่ใหเ้จา้ท่าเป็นผูจ้ดัการ
ใหม้กีารรือ้ถอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  

พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
ขอ้ ๔ ลกัษณะของอาคารและการล่วงล ้าทีพ่งึอนุญาตได้ มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ท่าเทยีบเรอื 

ก. ตอ้งมโีครงสรา้งทีไ่มท่ าใหท้ศิทางการไหลของน ้าเปลีย่นแปลงมชี่องโปร่งระหว่างเสาไมน้่อยกว่า ๓ เมตร  
ข. พื้นท่าเทียบเรือในแม่น ้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ 

ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มลี ักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอดให้มชี่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึง  
พืน้น ้าใตท้่าได ้และไมม่สีิง่ก่อสรา้งอื่นใดบนพืน้ท่าเทยีบเรอื นอกจากสิง่ก่อสรา้งทีจ่ าเป็นอนัเป็นส่วนประกอบของท่าเทยีบเรอืนัน้ 

ค. ปลายสุดของท่าเทยีบเรอืตอ้งไมเ่กนิแนวน ้าลกึหน้าท่าเมือ่น ้าลงต ่าสุด ลกึกว่าอตัรากนิน ้าลกึเต็มทีข่องเรอื 
ที่เข้าเทียบท่าตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงขนาดเรือและลกัษณะภูมปิระเทศแต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิ ๑ ใน ๓ ของความกว้าง 
ของแมน่ ้า  

ง. ตอ้งสรา้งตามแนวเขตทีด่นิทีผู่ข้ออนุญาตมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเป็นแนวตรงยืน่จากฝ ัง่ 
จ. ท่าเทยีบเรอืทีผ่่านชายหาด ตอ้งไมปิ่ดกัน้การทีป่ระชาชนจะใชส้อย หรอืเดนิผ่านชายหาด 

(๒) สะพานปรบัระดบัและโป๊ะเทยีบเรอื 
ก. สะพานปรบัระดบัต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัโป๊ะเทยีบเรอื มรีาวลูกกรงทีแ่ขง็แรงทัง้สองดา้น และความลาดชนั

ของสะพานตอ้งไมม่ากกว่า ๑.๒ เมือ่น ้าลงต ่าสุด 
ข . โ ป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูง 

โดยเมือ่รบัน ้าหนกัสงูสุดแลว้พืน้ของโป๊ะเทยีบเรอืตอ้งอยู่สงูจากระดบัน ้าไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร และมรีาวลูกกรงทีแ่ขง็แรง
ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นทีเ่รอืเทยีบและส่วนทีต่่อกบัสะพานปรบัระดบั 

(๓) สะพานขา้มแมน่ ้าหรอืสะพานขา้มคลอง 
ก. ตอ้งมโีครงสรา้งทีไ่มท่ าใหท้ศิทางการไหลของน ้าเปลีย่นแปลง 



 
 
๖๕๖    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การเดินเรอืในน่านน ้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่มลีักษณะเป็นอาคารบ้านพกัอาศัย 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจเสียค่าปรบัอย่างสูงตามกฎหมายและยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
หรอืสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล าน ้าต่อเจ้าท่าเป็นการเฉพาะรายได้ตามข้อ ๕๑๓ ประกอบกับข้อ ๑๓๑๔  
ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ  อย่างไรกต็าม ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผูถู้กฟ้องคดี
ได้เสยีค่าปรบัและยื่นค าขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารตามที่กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวก าหนดไว้

                                                                                                                                            
ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนดโดยประกาศ  

ในราชกจิจานุเบกษา 
(๔) ท่อหรอืสายเคเบลิ 

ก. การวางท่อหรอืสายเคเบลิผ่านชายหาดของทะเลหรอืชายตลิง่ ต้องฝงัท่อหรอืสายเคเบลิใต้พื้นดนิไม่น้อยกว่า  
๕๐ เซนตเิมตร โดยมใิหส้่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรอืสายเคเบลิพน้ขึน้มาเหนือพืน้ดนิ 

ข. การปกัเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรอืเพื่อการอื่นที่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั และการปกัเสา 
วางท่อน ้าประปาหรอืเพือ่การอื่นทีม่ลีกัษณะลา้ยคลงึกนั ใหป้กัเสาใหช้ดิแนวขอบฝ ัง่มากทีสุ่ด เพือ่มใิหก้ดีขวางทางเดนิเรอื 

(๕) เขือ่นกนัน ้าเซาะ 
ก. ตอ้งมรีปูแบบทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อร่องน ้า ตลิง่ และบรเิวณขา้งเคยีง 
ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝ ัง่เดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน ้ าให้มีเฉพาะ 

ส่วนทีจ่ าเป็น 
ค. ความลาดชนัของเขื่อนกนัน ้าเซาะไม่เกนิ ๑:๓ โดยแนวสนัเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิห์รือ 

สทิธิครอบครองที่ดิน ส าหรบับรเิวณล าน ้าที่แคบหรอือาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ  เขื่อนต้องมลีกัษณะตัง้ตรงและไม่ม ี
ความลาดชนัยืน่ออกมา 

(๖) คานเรอื 
แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝ ัง่เพียงพอที่จะชกัลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คานเรือนัน้จะสามารถ 

รบัซ่อมท าไดใ้นเวลาน ้าลงต ่าสุด 
(๗) โรงสบูน ้า 

ก. โรงทีต่ดิตัง้เครือ่งสบูน ้า ตอ้งอยู่บนฝ ัง่หรอือยู่ใกลฝ้ ัง่มากทีสุ่ด 
ข. การต่อท่อสูบน ้า เมื่อต่อเชื่อมกบัเครื่องสูบน ้าแล้วต้องวางขนานกบัแนวเสาของโรงสูบน ้าจนถึงพื้นดิน  

แลว้จงึวางนอนไปตามแนวพืน้ดนิใตน้ ้า และปลายท่อตอ้งอยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าลงต ่าสุดไมน้่อยกว่า ๑ เมตร 
๑๓-๑๔ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  

พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
ขอ้ ๕ เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรอืสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าที่ไม่มลีกัษณะตามขอ้ก าหนด 

ในขอ้ ๔ เป็นการเฉพาะรายได ้และเมือ่เจา้ท่าไดอ้นุญาตแลว้ใหป้ระกาศลกัษณะของอาคารหรอืลกัษณะของการล่วงล ้าล าแม่น ้านัน้
ในราชกจิจานุเบกษา และใหถ้อืเป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตต่อไปได้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๑๓ ผูใ้ดปลกูสรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแมน่ ้าอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ โดยไม่ได้ร ับอนุญาตหรือไม่ เป็นไปตามที่ได้ร ับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูง 
ตามกฎหมายและไดย้ืน่ค าขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหเ้จา้ท่าพจิารณาอนุญาตไดโ้ดยมใิหน้ า
ขอ้ ๖ และข้อ ๗ (๒) มาใช้บงัคบั แต่ในกรณีที่อาคารหรอืสิง่อื่นใดดงักล่าวมลีกัษณะหรอืสภาพเป็นอนัตรายต่อการเดนิเรือ  
หรอือาจท าใหท้างน ้าเปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เจา้ท่าจะสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองรื้อถอน ปรบัปรุง 
หรอืแกไ้ขอาคารหรอืสิง่อื่นใดนัน้ก่อนกไ็ด ้



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๕๗  
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แต่อย่างใด และแมผู้้ถูกฟ้องคดอี้างว่าจะไปยื่นขออนุญาตต่อเจ้าท่าให้ถูกต้องต่อไป ก็ไม่อาจ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากการยื่นค าขอดงักล่าวจะต้องกระท าภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัที่
กฎกระทรวงดงักล่าวใชบ้งัคบั (วนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๗) ตามขอ้ ๑๓ ของกฎกระทรวงฉบบั
ดงักล่าว  ทัง้น้ี แม้ว่าสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวของผู้ฟ้องคดจีะกีดขวางทางขึ้นลงของผู้ร้องเรยีน 
ในด้านที่ตดิกบัแม่น ้าตราดจรงิ แต่ก็มีบางส่วนล่วงล ้าเขา้ไปในแม่น ้าตราดด้วย การที่ผู้ฟ้องคด ี
ใช้อ านาจเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน ้าไทยฯ ฟ้องให้ผูถู้กฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งจงึเป็นการกระท าทีช่อบด้วยกฎหมาย  
พพิากษาใหผู้้ถูกฟ้องคดรีือ้ถอนอาคารพพิาทส่วนที่ล่วงล ้าแม่น ้าตราดภายในสามสบิวนันับแต่
วนัที่ศาลมคี าพิพากษา หากไม่รื้อถอนภายในก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจาก 
ผูฟ้้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวโดยผูถู้กฟ้องคดเีป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้หมด 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๖๙๒/๒๕๕๔ และท่ี อ.๖๙๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกนั) 

 

กรณีท่ีราษฎรสร้างเข่ือนเรียงหินย่ืนเกินจากแนวเขตท่ีดินเข้าไปในชายหาด
ของทะเล ในลกัษณะท่ีไม่อาจจะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ตามข้อ ๔ (๕) ข. ของกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องย่อมไม่อาจออกใบอนุญาต
ให้ได้ แม้เจ้าของส่ิงปลูกสร้างจะยอมช าระค่าปรบัตามมาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ 
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
เน่ืองจากได้ย่ืนค าขออนุญาตเกินกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บงัคับแล้ว  
กไ็ม่อาจสัง่ให้แก้ไขส่ิงปลกูสร้างแทนการรือ้ถอนได้ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดไีด้สรา้งเขื่อนเรยีงหนิ เนินหญ้า และถนนลาดยางบนชายหาดของทะเล

ภายในน่านน ้าไทยในเขตต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีต่อเนื่องจากทีด่นิสองแปลง  
ต่อมา ผูฟ้้องคดถีูกด าเนินคดใีนขอ้หาปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าลงในทะเลและชายหาดของทะเล
โดยมิได้ร ับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัต ิ
การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ จนกระทัง่ศาลจงัหวดัพทัยาไดม้คี าพพิากษา
ปรบัผูฟ้้องคด ี หลงัจากนัน้ หวัหน้าส านักงานการขนส่งทางน ้าที่ ๖ สาขาพทัยา (ผู้ถูกฟ้องคด)ี 
ได้มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวภายในหกสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจง้ค าสัง่  
ผูฟ้้องคดจีงึยืน่ค ารอ้งขออนุญาตก่อสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าต่อผูถู้กฟ้องคดแีละอุทธรณ์ค าสัง่ขา้งต้น
พร้อมทัง้ขอให้ทุเลาการรื้อถอน ซึ่งก็ได้รบัแจง้ผลการพจิารณาว่าผู้มอี านาจพจิารณาอุทธรณ์ 
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ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืแจง้ผู้ฟ้องคดทีราบว่าไม่สามารถ
พจิารณาค าขออนุญาตของผูฟ้้องคดตีามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไปได้ เนื่องจากจงัหวดัชลบุรี
ไมไ่ดใ้หค้ ารบัรองต่อผูถู้กฟ้องคดวี่าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าทีผู่ฟ้้องคดขีออนุญาตก่อสรา้งไม่เป็นอุปสรรค
ต่อแผนพฒันาจงัหวดั ผงัเมอืง และการรกัษาสภาพแวดล้อมของจงัหวดัชลบุรี ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึไม่มเีหตุจ าเป็นที่จะต้องพจิารณาการขอทุเลาค าสัง่ให้รือ้ถอนสิง่ล่วงล ้าล าน ้าของผู้ฟ้องคด ี 
และให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเคร่งครดัต่อไป ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่ 
ของผูถู้กฟ้องคดทีีไ่ม่ด าเนินคดกีบัผูท้ี่ก่อสรา้งเขื่อนล่วงล ้าล าน ้าบรเิวณหาดตะวนัรอน เป็นการ
เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมแก่ผูฟ้้องคด ีจงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของ
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งและค าสัง่ตามหนังสอืที่แจง้ว่าไม่สามารถพจิารณาค าขอ
อนุญาตของผูฟ้้องคด ี

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
สิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวยืน่เกนิจากแนวเขตทีด่นิเขา้ไปในชายหาดของทะเล ซึง่ส่วนที่

ยื่นเข้าไปในทะเลเกินกว่าความจ าเป็นตามที่ข้อ ๔ (๕) ข. ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช 
๒๔๕๖ ก าหนด  อกีทัง้ ค าขออนุญาตปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าของผูฟ้้องคดไีม่มหีนังสอืรบัรอง
ของจงัหวดัว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพฒันาจงัหวดั ผงัเมอืง และการรกัษาสภาพแวดล้อม  
ของจงัหวดัตามทีข่อ้ ๒๑๕ ของกฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนัก าหนดใหต้้องม ี ดงันัน้ สิง่ปลูกสรา้งของ

                                                 
๑๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  

พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
ขอ้ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารหรอืสงิอื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้า  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธบิด ี

กรมเจา้ท่าก าหนด โดยระบุวตัถุประสงคใ์นการใชอ้าคารหรอืสงิอื่นใดทีข่ออนุญาตพรอ้มดว้ยหลกัฐานและเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ภาพถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น และภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืภาพถ่ายบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรอืภาพถ่ายบตัรแสดงฐานะอย่างอื่นทีอ่อกโดยส่วนราชการ 
(๒) หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์หรอืเป็นผูม้สีทิธคิรอบครอง หรอืเป็นผูม้อี านาจหน้าทีดู่แลรกัษา

ทีด่นิทีต่ิดต่อกบัแม่น ้า ล าคลอง บงึ อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชนหรอืที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั  
หรอืทะเลภายในน่านน ้าไทยหรอืบนชายหาดของทะเลดงักล่าว 

(๓) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรอืสิง่อื่นใดทีข่ออนุญาตปลูกสรา้งล่วงล ้าล าแม่น ้าต้องมผีูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรมเป็นผูร้บัรอง เว้นแต่อาคารหรอืสิง่อื่นใด 
ที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล าแม่น ้านัน้จะมขีนาดเล็ก และโครงสร้างท าด้วยไม้หรือวสัดุอื่นที่ไม่คงทนถาวรไม่จ าต้องม ี
ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธารบัรอง 

(๔) แผนผงัแสดงบรเิวณทีข่ออนุญาตและบรเิวณใกลเ้คยีง|  
(๕) หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล าแม่น ้ าตัง้อยู่  ร ับรองว่า  

ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อแผนพฒันาจงัหวดั ผงัเมอืง และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของจงัหวดั 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๕๙  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟ้้องคดจีงึไมอ่ยู่ในหลกัเกณฑท์ีจ่ะอนุญาตใหป้ลูกสรา้งไดต้ามกฎกระทรวงดงักล่าว ผูถู้กฟ้องคดี
จงึไม่อาจออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะยอมช าระค่าปรบัตามมาตรา ๑๑๘  
และมาตรา ๑๑๘ ทว ิวรรคห้า๑๖ แห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ ก็ตาม  ทัง้นี้  
แม้ข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงดงักล่าวจะก าหนดข้อยกเว้นให้เจ้าท่ามอี านาจพจิารณาอนุญาต 
ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล ้าล าน ้ าที่มอียู่ก่อนพระราชบัญญัติการเดินเรอืในน่านน ้ าไทย  
(ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั โดยไมจ่ าตอ้งน าขอ้ ๖๑๗ และขอ้ ๗ (๒)๑๘ ของกฎกระทรวง
ดงักล่าวมาใช้บงัคบั ถ้าได้เสยีค่าปรบัอย่างสูงตามกฎหมาย แต่เน่ืองจากผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าขอ
อนุญาตเมื่อระยะเวลาล่วงเลยกว่าหนึ่งปีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจงึไม่อาจอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคด ี
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล าน ้าจงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อ านาจตาม
มาตรา ๑๑๘ ทว ิวรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคด ี
รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งภายในหกสบิวนัจงึชอบดว้ยกฎหมาย  นอกจากน้ี สิง่ปลกูสรา้งของผูฟ้้องคดี
ได้ปลูกสร้างยื่นเกินจากแนวเขตที่ดนิเข้าไปในชายหาดของทะเลเกินกว่าความจ าเป็นตามที่
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ก าหนด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพกัผ่อนของ 
                                                                                                                                            

(๖) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

(๗) หลกัฐานหรอืเอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ธบิดกีรมเจา้ท่าก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นค าขอพร้อมส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

ทีร่ะบุชือ่ผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล และหลกัฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน 

และเอกสารตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
๑๖ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การเดนิเรอืในน่านน ้าไทยฯ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๑๘ ทว ิ  ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีที่เจ้าท่าจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่งอาจอนุญาตได้ 

และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองยอมช าระค่าปรบัตามทีเ่จา้ท่าก าหนดตามอตัราในมาตรา  ๑๑๘ แลว้ เจา้ท่าจะออกใบอนุญาต 
ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองกไ็ดแ้ละเมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ใหเ้สยีค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทว ิ

๑๗-๑๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  
พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 

ขอ้ ๖ อาคารและการล่วงล ้าล าแมน่ ้านอกจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๔ และขอ้ ๕ จะอนุญาตไม่ได ้เวน้แต่เป็นของ
ทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิและปลกูสรา้งขึน้เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ  

ขอ้ ๗ หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอนุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคารหรอืสิง่อืน่ใดล่วงล ้าล าแมน่ ้ามดีงัต่อไปนี้ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) อาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าที่จะอนุญาตใหป้ลูกสรา้งได้ต้องมลีกัษณะของอาคารและการล่วงล ้า  

ทีพ่งึอนุญาตไดต้ามขอ้ ๔ หรอืขอ้ ๕ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้มาใช้บริการโครงการบ้านสวนริมทะเลซึ่งเป็นโครงการบ้านจดัสรรของผู้ฟ้องคดีเท่านัน้ 
อีกทัง้ จงัหวดัชลบุรไีม่ได้ให้ค ารบัรองตามข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวงดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึไม่อาจสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขสิ่งปลูกสร้างแทนการรื้อถอนได้  ดงันัน้ ค าสัง่ไม่อนุญาตให ้
ผู้ฟ้องคดปีลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าและค าสัง่ที่ให้ผู้ฟ้องคดรีือ้ถอนสิง่ล่วงล ้าล าน ้า จงึเป็นค าสัง่ 
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๔๗/๒๕๕๔) 
 

ในกรณีท่ีมีราษฎรร้องเรียนว่ามีการออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารณประโยชน์ 
และปรากฏว่าผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลรกัษาและคุ้มครองป้องกนัท่ีสาธารณประโยชน์
ได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินเพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนมาโดยตลอด 
ย่อมถือไ ม่ไ ด้ ว่ าผู้ มีอ านาจหน้า ท่ีดังก ล่าวละเลยต่อหน้า ท่ี ในการดูแลรักษา 
ท่ีสาธารณประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั และเม่ือข้อเทจ็จริงเป็นท่ียุติว่า
มิใช่เป็นการออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารณประโยชน์ตามข้อกล่าวหา กรณีย่อมไม่มีเหต ุ
ท่ีจะต้องเพิกถอนโฉนดท่ีดินนัน้  

สรปุข้อเทจ็จริง  
ผู้ฟ้องคดทีัง้สองปลูกบ้านพกัอาศยัอยู่ในที่สาธารณประโยชน์เขามอซึ่งได้มกีาร

ออกเป็นหนังสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวง เลขที ่๔๔๒๖ โดยมทีีด่นิขา้งเคยีงทศิเหนือจดโฉนดทีด่นิ
เลขที่ ๑๒๘๑๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๖๒ ซึ่งเจ้าของโฉนดที่ดนิดงักล่าวเคยฟ้องขบัไล่ 
ผู้ฟ้องคดีทัง้สองเป็นจ าเลยในคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่ดินตามโฉนดที่ดินทัง้สองแปลง 
และศาลจงัหวดัราชบุรมีคี าพพิากษาให้จ าเลยออกไปจากที่ดนิพพิาท ผู้ฟ้องคดทีัง้สองเห็นว่า
ที่ดนิส่วนที่ตนเขา้ไปอยู่อาศยันัน้เป็นที่สาธารณประโยชน์เขามอ เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัราชบุร ี 
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) อธบิดกีรมทีด่นิ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) และนายอ าเภอเมอืงราชบุร ี(ผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลรกัษาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวโดยปล่อยให้มีผู้น าที่ดิน 
ไปขอออกโฉนดทีด่นิเลขที ่๑๒๘๑๙ และเลขที ่๗๖๐๖๒ ทบัทีส่าธารณประโยชน์บรเิวณทีผู่ฟ้้องคดี
ทัง้สองมบี้านพกัอาศัยอยู่ ผู้ฟ้องคดีทัง้สองมหีนังสือร้องเรยีนไปยงัผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สามและ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งหลายครัง้ แต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาความเดอืดรอ้น จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สามด าเนินการตรวจสอบและเพิกถอน 
โฉนดทีด่นิเลขที ่๑๒๘๑๙ และเลขที ่๗๖๐๖๒ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
ผูฟ้้องคดทีี ่๑ มหีนังสอืรอ้งเรยีนต่อนายกรฐัมนตรขีอใหพ้จิารณาตรวจสอบกรณีที่

มบีุคคลขอออกโฉนดทีด่นิทบัซอ้นทีส่าธารณประโยชน์เขามอซึง่ผูฟ้้องคดทีี ่๑ กบัชาวชุมชนเขามอ
ครอบครองอยู่อาศยัมานาน ส านักนายกรฐัมนตรีจงึส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาตรวจสอบ
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ขอ้เทจ็จรงิ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้แจง้จงัหวดัราชบุรใีห้ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิตาม 
ขอ้รอ้งเรยีน  ต่อมา เจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ท าการรงัวดัตรวจสอบทีส่าธารณประโยชน์
ตามหลกัฐานหนงัสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวง เลขที ่๔๔๒๖ แลว้ปรากฏว่าค านวณเนื้อทีไ่ดน้้อยกว่า
หลกัฐานเดมิและไดร้ปูแผนทีแ่ตกต่างจากหลกัฐานเดมิเลก็น้อย แต่ต าแหน่งทีส่าธารณประโยชน์
ถูกต้องตรงตามต าแหน่งที่ดนิเดมิที่เคยมกีารตรวจสอบไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สาเหตุที่ผลการ
รงัวดัแตกต่างจากเดมิน่าจะเกดิจากความผดิพลาดในการค านวณเนื้อที่ดนิของการรงัวดัครัง้ก่อน 
มไิด้เกิดจากการออกโฉนดที่ดินรุกล ้าที่สาธารณประโยชน์ประกอบกับมกีารขยายผิวจราจร 
ในถนนบรเิวณดงักล่าวจากเดมิจ านวน ๒ ช่องทางเป็นจ านวน ๖ ช่องทาง และมกีารก าหนดระยะ
แนวศูนย์กลางของถนนดงักล่าวใหม่ตามความกว้างของผิวจราจร เป็นเหตุให้จ านวนเนื้อที่ 
ของที่สาธารณประโยชน์ลดน้อยลง  นอกจากนี้ หลกัฐานโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๒๘๑๙ มมีาก่อน 
การออกหนงัสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวง เลขที ่๔๔๒๖ เจา้ของกรรมสทิธิไ์ดย้ื่นค าขอสอบเขตทีด่นิ 
โดยมผีู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ในฐานะผู้มอี านาจหน้าที่ดูแลรกัษาและคุ้มครองป้องกนัสาธารณสมบตัิ
ของแผ่นดนิมาน าชี้และลงนามรบัรองแนวเขตว่าที่ดนิตามหลกัฐานโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๒๘๑๙ 
มใิช่ทีส่าธารณประโยชน์  หลงัจากนัน้ เจา้ของกรรมสทิธิไ์ดข้อแบ่งแยกทีด่นิดงักล่าวในนามเดมิ
จนกระทัง่ออกเป็นโฉนดทีด่นิเลขที่ ๗๖๐๖๒  อกีทัง้ เมื่อมกีารขายทีด่นิทัง้สองแปลง ผู้ซือ้กย็ื่น
ค าขอรังวัดสอบเขตที่ดินโดยผลการรงัวัดได้รูปแผนที่และเนื้ อที่คงเดิม กรณีจึงเห็นได้ว่า  
แนวเขตโฉนดทีด่นิเลขที ่๑๒๘๑๙ และโฉนดทีด่นิเลขที ่๗๖๐๖๒ มแีนวเขตคงเดมิ มไิดม้สี่วนใด
รุกล ้าที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาท ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเจดยีห์กั (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔)๑๙ ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ
เพื่อแก้ไขปญัหาตามขอ้รอ้งเรยีนของผูฟ้้องคดทีัง้สองมาโดยตลอด จงึฟงัไม่ไดว้่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ เมื่อข้อเท็จจริงรบัฟงัเป็นที่ยุติแล้วว่า 
โฉนดทีด่นิเลขที ่๑๒๘๑๙ และโฉนดทีด่นิเลขที ่๗๖๐๖๒ ไม่ไดรุ้กล ้าทีส่าธารณประโยชน์เขามอ
และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าโฉนดที่ดินทัง้สองแปลงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จงึไมม่เีหตุทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จะตอ้งเพกิถอนโฉนดทีด่นิดงักล่าวตามนัยมาตรา ๖๑๒๐ 

                                                 
๑๙ ศาลปกครองชัน้ต้นมคี าสัง่เรยีกองค์การบรหิารส่วนต าบลเจดยี์หกัมาเป็นผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ โดยอาศยัอ านาจตาม

ความในข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความแพ่ง 

๒๐ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
มาตรา ๖๑ เมือ่ความปรากฏว่าไดอ้อกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ หรอืไดจ้ดทะเบยีนสทิธแิละ

นิตกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์หรอืจดแจง้เอกสารรายการจดทะเบยีนอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้ดโดยคลาดเคลื่อนหรอืไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดนิมอี านาจหน้าที่ 
สัง่เพกิถอนหรอืแกไ้ขได ้
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แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ด าเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๒๘๑๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๖๒ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๘๖/๒๕๕๔) 

 

๑.๒ การถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินส าหรบัพลเมือง 
ใช้ร่วมกนั 

 

การท่ีหน่วยราชการก่อสร้างอาคารรุกล า้เข้าไปในทางสาธารณประโยชน์  
ซ่ึงเป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกนั โดยไม่ได้ด าเนินการ 
เพิกถอนท่ีดินดงักล่าวจากการเป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินและไม่ได้ด าเนินการขอใช้ท่ีดินตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวข้อง แม้จะเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากการ
ปรบัสภาพท่ีดินกลบัคืนเป็นทางสาธารณประโยชน์จะก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์
                                                                                                                                            

ก่อนทีจ่ะด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายตามวรรคหนึ่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึน้
คณะหนึ่ง โดยมอี านาจเรยีกโฉนดที่ดนิ หนังสอืรบัรองการท าประโยชน์  เอกสารที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรม 
เอกสารทีไ่ดจ้ดแจง้รายการทะเบยีนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืเอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณา พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทราบ 
เพือ่ใหโ้อกาสคดัคา้น ถา้ไมค่ดัคา้นภายในก าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ใหถ้อืว่าไมม่กีารคดัคา้น 

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ทีอ่อกโดยคลาดเคลือ่นหรอืไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมเีจา้พนักงานฝ่ายปกครองและตวัแทนคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีท่ ีด่นินัน้ตัง้อยู่
เป็นกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองต้องด าเนินการให้แลว้เสรจ็และส่งใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายตามวรรคหนึ่ง
ภายในก าหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คี าสัง่ใหท้ าการสอบสวน ในกรณีทีค่ณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุทีท่ าใหก้ารสอบสวนไม่แลว้เสรจ็ต่ออธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  
สัง่ขยายระยะเวลาด าเนินการไดต้ามความจ าเป็นแต่ไมเ่กนิหกสบิวนั 

ให้อธิบดีหรอืผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวนันับแต่ได้รบัรายงาน 
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี ่เมือ่อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายตามวรรคหนึ่งพจิารณาประการใดแลว้ 
กใ็หด้ าเนินการไปตามนัน้ 

การด าเนินการเพกิถอนหรอืแกไ้ขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์มา 
ใหถ้อืว่าโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์นัน้สญูหาย และใหเ้จา้พนกังานทีด่นิออกใบแทนหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ
เพือ่ด าเนินการต่อไป 

ถา้มกีารคลาดเคลือ่นเนื่องจากเขยีนหรอืพมิพ์ขอ้ความผดิพลาดโดยมหีลกัฐานชดัแจง้และผูม้สี่วนไดเ้สยียนิยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิมอี านาจแกไ้ขใหถู้กตอ้งได้ 

ในกรณีทีศ่าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ถงึทีสุ่ดใหเ้พกิถอนหรอืแกไ้ขอย่างใดแลว้ ให้เจา้พนักงานทีด่นิด าเนินการ
ตามค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ตามวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด 

การตัง้คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคดัค้านและการพิจารณา 
เพกิถอนหรอืแกไ้ข ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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สาธารณะในแง่ของทรพัยากรท่ีใช้ไปแล้วและทรพัยากรท่ีจะต้องใช้เพ่ือท าให้ท่ีดิน
กลบัคืนสู่สภาพเดิม มากกว่าผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รบั ศาลอาจมีค าบงัคบัให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน  
ทัง้น้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดเีป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง ซึ่งด้านทศิใต้ของที่ดิน

ดังกล่าวอยู่ติดกับรัว้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทิศตะวันออกอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ 
ซึ่งพาดผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปบรรจบกับถนนมิตรภาพ โดยผู้ฟ้องคดีได้อาศัย 
ทางสาธารณประโยชน์ดงักล่าวเป็นทางเขา้ออกผ่านมหาวทิยาลยัขอนแก่นไปสู่ถนนสาธารณะ 
ต่อมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ก่อสร้างบ้านพกัคนงานบรเิวณแนวต่อ 
เขตรัว้มหาวทิยาลยัโดยได้ปิดกัน้ทางสาธารณประโยชน์ดงักล่าวไปด้วย ท าให้ผู้ฟ้องคดตี้อง 
เดนิทางเขา้ออกมหาวทิยาลยัขอนแก่นตรงบรเิวณหน้าบา้นของผูฟ้้องคดแีละผ่านไปทางหอพกั
นกัศกึษาเพื่อเชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะแทน และราษฎรอื่นๆ กไ็ดใ้ชเ้สน้ทางนี้เป็นทางเขา้ออก
ทดแทนทางสาธารณประโยชน์ที่ถูกปิดไปเช่นเดียวกัน  หลงัจากนัน้ กรมการพฒันาชุมชน  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔) ไดก่้อสรา้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และบา้นพกัขา้ราชการทบัทางสาธารณประโยชน์
เส้นทางเดิมบางส่วนโดยมไิด้ขอใช้ที่ดนิสาธารณประโยชน์ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการดูแลรกัษาที่ดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ ท าให้ทางสญัจร 
คบัแคบลง  นอกจากนี้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กไ็ดม้โีครงการพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยโ์ดยการก่อสรา้ง
รัว้ก าแพงซเีมนต์ปิดกัน้เส้นทางใหม่บรเิวณหอพกันักศกึษา ท าให้ผูฟ้้องคดรีวมถงึราษฎรอื่นๆ 
ผู้ใช้เส้นทางได้รบัความเดือดร้อนต้องเดินทางอ้อมโดยเส้นทางอื่นซึ่งเป็นระยะทางไกลมาก  
ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยุติการปิดกัน้ 
รัว้มหาวทิยาลยัช่องทางใหม่และให้เปิดเป็นเส้นทางสาธารณประโยชน์ หากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จะด าเนินการปิดกัน้ร ัว้บรเิวณดงักล่าว กข็อใหศ้าลมคี าบงัคบัให้อธบิดกีรมทีด่นิ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕) 
เพกิถอนหนังสอืส าคญัส าหรบัที่หลวงซึ่งออกส าหรบัที่ดนิแปลงที่มหาวทิยาลยัขอนแก่นตัง้อยู่ 
เน่ืองจากออกทบัทางสาธารณประโยชน์เสน้ทางเดมิ ใหน้ายอ าเภอเมอืงขอนแก่น (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) 
และเทศบาลนครขอนแก่น (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖) ใชอ้ านาจตามกฎหมายใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ รือ้ถอน
ก าแพงรัว้ที่ปิดกัน้และปลูกสร้างทับทางสาธารณประโยชน์เดิม  และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
และองค์การบรหิารส่วนต าบลศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๗) ใช้อ านาจตามกฎหมายด าเนินการให้
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัขอนแก่น (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ รือ้ถอนอาคาร
บา้นพกัขา้ราชการมหาวทิยาลยัทีป่ลกูสรา้งกดีขวางทบัทางสาธารณประโยชน์เสน้ทางเดมิออกไป 

 



 
 
๖๖๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ที่ดินอันเ ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่ วมกันตาม 

มาตรา ๑๓๐๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อาจมกีารน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
หรอืน าไปจดัเพื่อประชาชนไดโ้ดยต้องด าเนินการใหม้กีารออกพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา
เพื่อถอนสภาพทีด่นิดงักล่าวจากการเป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)๒๒ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งหน่วยงานทางปกครองที่ประสงค์จะใช้
ที่ดนิดงักล่าวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต้องด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดนิตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการที่กฎหมายก าหนดเสียก่อนจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั ้นได ้  
เมื่อข้อเท็จจรงิรบัฟงัเป็นที่ยุติแล้วว่า มทีางสาธารณประโยชน์อยู่ในที่ดินตามหนังสือส าคญั
ส าหรับที่หลวงฉบับพิพาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างรัว้และสิ่งปลูกสร้างปิดกัน้ 
ทางสาธารณประโยชน์ดงักล่าว ท าใหผู้ฟ้้องคดรีวมถงึประชาชนทัว่ไปไม่สามารถใชส้ญัจรออกสู่
ถนนสาธารณะภายนอกได้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ด าเนินการเพื่อขอถอนสภาพ 
ทางสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ได้ 
ขออนุญาตใช้ที่ดนิสาธารณประโยชน์ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรกัษา 
 
 

                                                 
๒๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินัน้ รวมทรพัยส์นิทุกชนิดของแผ่นดนิซึ่งใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์หรอื
สงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ร่วมกนั เช่น 

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น  
ตามกฎหมายทีด่นิ 

(๒) ทรพัยส์นิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั เป็นตน้ว่าทีช่ายตลิง่ ทางน ้า ทางหลวงทะเลสาบ 
(๓) ทรพัย์สนิใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมอืง  

เรอืรบ อาวุธยุทธภณัฑ ์
๒๒ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๘   ฯลฯ   ฯลฯ 
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนัหรอืใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ 

หรอืเป็นที่ดนิที่ได้หวงหา้มหรอืสงวนไวต้ามความต้องการของทบวงการเมอืงอาจถูกถอนสภาพหรอืโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์ 
อย่างอื่นหรอืน าไปจดัเพือ่ประชาชนได ้ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีด่นิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั ถ้าทบวงการเมอืง รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนจดัหาทีด่นิมาใหพ้ลเมอืงใชร้่วมกนั
แทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระท าโดยพระราชบญัญัติ แต่ถ้าพลเมอืงได้เลกิใช้ประโยชน์ในที่ดินนัน้ หรอืที่ดนินัน้ 
ไดเ้ปลีย่นสภาพไปจากการเป็นทีด่นิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั และมไิดต้กไปเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ดตามอ านาจกฎหมายอื่นแลว้ 
การถอนสภาพใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎกีา 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๖๕  
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ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ รวมทัง้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  
ไดก่้อสรา้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และบา้นพกัขา้ราชการทบัทางสาธารณประโยชน์พพิาทโดยไม่ได้
ด าเนินการขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์ดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว ๒๒๙๙ ลงวนัที่ ๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๕๒๓  
ซึง่เป็นหลกัเกณฑต์ามกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะท าการก่อสรา้ง การกระท าของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ จงึเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ย่อมไม่มสีทิธปิิดกัน้เส้นทางพพิาท  นอกจากน้ี เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดแีละประชาชนที่อาศยั 
ในละแวกนัน้ได้ใช้เส้นทางใหม่บรเิวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดทีี่ผู้ฟ้องคดไีด้จดทะเบยีนแบ่งหกั 
เป็นทางสาธารณประโยชน์แทนเส้นทางเดมิที่ถูกปิดกัน้ โดยเส้นทางใหม่นี้เชื่อมต่อเข้าไปยงั
เสน้ทางสญัจรภายในมหาวทิยาลยัซึง่เป็นหน่ึงในสีช่่องทางทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จดัไวใ้หป้ระชาชน
เดินทางเข้าออกได้ตลอด ๒๔ ชัว่โมงทดแทนทางสาธารณประโยชน์เดิม กรณีจึงถือได้ว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันแทนทางสาธารณประโยชน์เดิม 
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึไม่มสีทิธปิิดกัน้
ช่องทางใหม่บรเิวณที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดน้ีีด้วย  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ผู้ถูก ฟ้องคดีที่  ๒  และผู้ถู ก ฟ้องคดีที่  ๔  จะด า เนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงบน 
ทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กฎหมายก าหนดไว้ อนัเป็น 
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เห็นได้ว่า กรณีเป็นข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดนิและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งศาลสามารถควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยการก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดไีปกระท าการ
แก้ไขสิง่ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องต่อไป และภายหลงัจากที่ศาลมคี าพพิากษาแล้ว ฝ่ายปกครอง 
ยงัสามารถควบคุมตรวจสอบหรอืพจิารณาหาขอ้ยุตหิรอืแก้ไขใหถู้กต้องไดอ้กี  ดงันัน้ ศาลจงึยงั
ไมอ่าจใชเ้ป็นเหตุใหร้ือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวได ้ ทัง้นี้ หากศาลจะพพิากษาใหม้กีารกลบัคนื
สู่สถานะเดมิ โดยใหผู้้ถูกฟ้องคดดี าเนินการปรบัสภาพทีด่นิให้กลบัคนืเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
 
 
 

                                                 
๒๓ เป็นแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอใชท้ีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั

ของส่วนราชการไว้ แต่ถูกยกเลิกโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ทบวงการเมอืง  
ใชท้ีด่นิของรฐัเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งปจัจุบนัหลกัเกณฑ์และวธิกีารถอนสภาพ 
ทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิเพือ่ใหท้บวงการเมอืงใชป้ระโยชน์ใหด้ าเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิปีฏบิตัิ
เกีย่วกบัการถอนสภาพ การจดัขึน้ทะเบยีน และการจดัหาผลประโยชน์ในทีด่นิของรฐัตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๕๐   
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ตามเดิมย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะทัง้ในแง่ของทรพัยากรที่ได้ใช้ไปแล้ว  
ในการก่อสร้างอาคารเรยีน อาคารกิจกรรม อาคารบ้านพกัข้าราชการและพนักงานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะในการเรยีนการสอน และผลเสียต่อทรพัยากรที่จะต้องใช้ในการท าให้
กลบัคนืสู่สภาพเดมิ ซึง่เป็นการปฏเิสธประโยชน์สาธารณะทีเ่กดิขึน้แลว้ หรอืจะเกดิขึน้จากการ
ก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว ประกอบกบัศาลสามารถมคี าบงัคบัให้ผู้ถูกฟ้องคดไีปกระท าการ
ตามขัน้ตอนของกฎหมายใหถู้กต้องเสยี และขอ้บกพร่องดงักล่าวเป็นเรื่องที่ขึน้อยู่กบัการพจิารณา
ของฝ่ายปกครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าสมควรจะมขีอ้ยุติอย่างไร  พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
เปิดเส้นทางสญัจรบรเิวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคด ีและหากมสีิง่ปลูกสรา้งใดๆ บรเิวณดงักล่าว 
กใ็หร้ือ้ถอนออกทัง้หมด และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ กระท าการ
ขอเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ให้ถูกต้องตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ 
และระเบยีบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในสามร้อยหกสบิวนันับแต่วนัที่ศาลปกครองสูงสุด 
มคี าพพิากษา หากไม่ด าเนินการหรอืไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มอี านาจตามกฎหมาย  
ก็ให้กระท าการรื้อถอนก าแพงและสิ่งก่อสร้างที่สร้างปิดกัน้และทับทางสาธารณประโยชน์  
เส้นทางทดแทนให้กลบัสู่สภาพการใช้ประโยชน์ดงัเดิม  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๙/๒๕๕๕) 

 

๒. การจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
 

๓.๑ กรณีไม่ด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให้แก่ผูย่ื้นค าขอ 
 

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
 

กรณีท่ีท่ีดินพิพาทเป็นของบิดาผู้ย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดินมาแต่เดิม  
แต่ให้บุคคลอ่ืนครอบครองท่ีดินแทนตน ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความผิดพลาดใส่ช่ือ 
ผู้ครอบครองแทนลงในหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ การจดทะเบียนเปล่ียนกลบัไป
เป็นช่ือบิดาของผู้ย่ืนค าขอจึงเป็นเพียงการแก้ไขเปล่ียนช่ือผู้ครอบครองท าประโยชน์ 
ให้ถกูต้อง ไม่ใช่การโอนท่ีต้องห้ามตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน และการท่ีผู้ครอบครองแทนแจ้งการครอบครองท่ีดินพิพาทกถ็ือเสมือนเป็นการ
แจ้งการครอบครองในนามเจ้าของท่ีดินตัวจริง เม่ือบุตรของเจ้าของท่ีดินตัวจริง 
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มาย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดิน พนักงานเจ้าหน้าท่ีย่อมมีหน้าท่ีต้องพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีจะได้รบัการออก 
โฉนดท่ีดินหรือไม่ การท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีค าสัง่ไม่รบัค าขอออกโฉนดท่ีดินโดยท่ี 
ยงัไม่ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงดงักล่าวเป็นการออกค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง  
บิดาของผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ ิ

มาตั ้งแ ต่ ก่อนปี  พ.ศ .  ๒๔๙๗ แต่ภายหลัง ได้ ให้นาย ส .  และนาง ด .  ซึ่ ง เ ป็นญาต ิ
เขา้ไปท ากนิชัว่คราวในทีด่นิแปลงดงักล่าว  ต่อมา นาย ส. และนาง ด. ไดน้ าเดนิส ารวจเพื่อออก
หนังสือรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งนายอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ 
ไดอ้อกเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๐๓๓ ใหแ้ก่นาง ด. และ น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๐๓๔ ใหแ้ก่นาย ส. 
บดิาผูฟ้้องคดจีงึยื่นฟ้องนาย ส. และนาง ด. เป็นจ าเลยต่อศาลจงัหวดัศรสีะเกษ ในที่สุดบุคคล 
ทัง้สองไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยยอมโอนทีด่นิพพิาทใหบ้ดิาของผูฟ้้องคด ี
แต่พนักงานเจา้หน้าที่แจง้ว่าไม่สามารถจดทะเบยีนโอนทีด่นิได ้เนื่องจาก น.ส. ๓ ก. ทัง้สองฉบบั 
มขีอ้ก าหนดหา้มโอนภายในสบิปีตามนัยมาตรา ๕๘ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ จนกระทัง่
บดิาของผู้ฟ้องคดีถึงแก่กรรม นาย ส. และนาง ด. ก็ได้น าที่ดนิพิพาทไปขอออกโฉนดที่ดิน  
ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๘๕๐ ให้แก่นาย ส. และโฉนดที่ดินเลขที ่
๓๘๘๕๑ ให้แก่นาง ด. ผู้ฟ้องคดีจงึยื่นฟ้องบุคคลทัง้สองเป็นจ าเลยต่อศาลจงัหวดัศรสีะเกษ 
ขอใหเ้พกิถอนโฉนดทีด่นิทัง้สองแปลง คดถีงึทีสุ่ดโดยศาลฎกีามคี าพพิากษาใหเ้พกิถอน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๓๐๓๓ และเลขที่ ๓๐๓๔ รวมทัง้โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๘๕๐ และเลขที่ ๓๘๘๕๑  
หลงัจากนัน้ ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นค าขอออกโฉนดทีด่นิเฉพาะรายในทีด่นิแปลงพพิาทต่อเจา้พนักงาน
ทีด่นิจงัหวดัศรสีะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) แต่ได้รบัหนังสอืจากส านักงานทีด่นิจงัหวดัศรสีะเกษ
แจง้ไมร่บัค าขอออกโฉนดทีด่นิของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัศรสีะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) แจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ยนืตาม
ค าสัง่เดิม โดยให้เหตุผลว่า แม้ค าพิพากษาฎีกาจะระบุว่าผู้ฟ้องคดีและบิดาได้ครอบครอง 
ท าประโยชน์ในที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บงัคับ แต่เมื่อปรากฏว่าไม่มีการแจ้ง 
การครอบครองย่อมถือว่าสละสิทธิการครอบครองที่ดินแล้ว ประกอบกับที่ดินดังกล่าว 
อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรที่ได้มีการส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน าไป 
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ด าเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งความประสงค์ตามมาตรา ๒๗ ตร ี 
แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ไวก่้อนมกีารก าหนดเป็นเขตปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม จงึน าทีด่นิ
มาออกโฉนดที่ดนิไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอื 
ค าสัง่ใหก้รมที่ดนิหรอืผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ออกโฉนดที่ดนิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดหีรอือนุญาตใหผู้้ฟ้องคดี
สวมสทิธกิารน าเดนิส ารวจทีด่นิของนาย ส. กบันาง ด. 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
ศาลฎีกาได้มคี าพพิากษาในหมายเลขคดแีดงที่ ๔๒๗๘/๒๕๔๐ ว่า ที่ดนิ

พิพาทเป็นของบิดาผู้ฟ้องคดี แต่นาย ส. และนาง ด. น าที่ดินพิพาทไปออกหนังสือรบัรอง 
การท าประโยชน์และโฉนดที่ดินโดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากบดิาของผู้ฟ้องคด ีซึ่งนาย ส.  
และนาง ด. กย็อมรบัว่าทีด่นิพพิาทเป็นของบดิาผูฟ้้องคด ีตามสญัญาทีท่ าไวเ้มื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และสญัญาประนีประนอมยอมความในชัน้ศาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งตรงกับข้อกล่าวอ้าง 
ของผู้ฟ้องคดทีี่ว่าบดิาผูฟ้้องคดใีห้นาย ส. และนาง ด. เขา้ไปท ากนิชัว่คราว จงึเชื่อว่าบดิาของ 
ผูฟ้้องคดเีป็นผูค้รอบครองท าประโยชน์ในที่ดนิพพิาท และให้นาย ส. และนาง ด. เขา้ไปท ากนิ 
ในที่ดินพิพาทชัว่คราวจรงิ  ดงันัน้ การครอบครองที่ดนิพิพาทของบุคคลทัง้สองจงึเป็นการ 
ยดึถอืครอบครองไวแ้ทนบดิาของผูฟ้้องคดตีามมาตรา ๑๓๖๘๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์แมย้งัไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่แน่ชดัว่า การทีน่าย ส. และนาง ด. ได้น าพนักงานเจา้หน้าที่
ส ารวจรงัวดัที่ดนิพพิาทเป็นการกระท าแทนบดิาของผู้ฟ้องคดหีรอืไม่ แต่การออก น.ส. ๓ ก.  
ให้นาย ส. และนาง ด. ก็เป็นการออกให้บนพื้นฐานการครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินของ 
บิดาผู้ฟ้องคดี การแจ้งการครอบครองหรือน าพนักงานเจ้าหน้าที่ส ารวจรังวัดของนาย ส.  
และนาง ด. จงึถอืว่าเป็นการแจง้การครอบครองหรอืน าพนักงานเจา้หน้าทีส่ ารวจรงัวดัในนามของ
บดิาผูฟ้้องคด ี นอกจากนี้ หลงัจากทีน่าย ส. และนาง ด. ไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความ
กบับดิาของผู้ฟ้องคดทีี่ศาลจงัหวดัศรสีะเกษ ก็ได้ไปขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในที่ดนิพพิาท 
ใหบ้ดิาของผูฟ้้องคด ีแต่พนักงานเจา้หน้าทีไ่ม่เปลีย่นชื่อให้ โดยอ้างว่า น.ส. ๓ ก. ทัง้สองฉบบั 
มีข้อก าหนดห้ามโอนภายในสิบปีนัน้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่จดทะเบียนที่ดินพิพาท  
ใหเ้ป็นชื่อของบดิาของผูฟ้้องคดใีนครัง้นัน้เป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากทีด่นิ
ดงักล่าวเป็นของบิดาผู้ฟ้องคดีมาแต่เดิม การจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นชื่อบิดาของผู้ฟ้องคด ี
เป็นเพยีงการแกไ้ขเปลีย่นชื่อผูค้รอบครองท าประโยชน์ในทีด่นิพพิาทใหถู้กต้อง ไม่ใช่การโอนทีด่นิ 
 

                                                 
๒๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

มาตรา ๑๓๖๘ บุคคลอาจไดม้าซึง่สทิธคิรอบครองโดยผูอ้ื่นยดึถอืไวใ้ห้ 
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ของนาย ส. และนาง ด. ให้เป็นของบดิาผู้ฟ้องคดทีี่ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้า๒๕  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอ้างว่าที่ดินพิพาท 
อยู่ในเขตป่าไมถ้าวรและอยู่ในเขตปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมนัน้ ปรากฏว่าส านักงานพฒันาที่ดนิ
เขต ๔ จังหวัดอุบลราชธานี และส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีหนังสือ 
ตอบผูฟ้้องคดโีดยแสดงแผนที่แนวเขตใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าทีด่นิพพิาทอยู่นอกเขตป่าไมถ้าวร
และอยู่นอกเขตปฏริูปที่ดนิ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่ได้โต้แยง้หนังสอืดงักล่าว จงึเชื่อว่าที่ดนิ
พพิาทอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรและอยู่นอกเขตปฏริูปที่ดนิจรงิ  ดงันัน้ การแจ้งการครอบครอง 
ตามมาตรา ๒๗ ตรี๒๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของนาย ส. และนาง ด. ย่อมถือว่าเป็น 
การแจง้การครอบครองของบดิาผู้ฟ้องคด ีจงึถอืเสมอืนว่าบดิาผู้ฟ้องคดไีด้แจง้การครอบครอง 
หรอืน าพนักงานเจ้าหน้าที่ส ารวจรงัวดัตามมาตรา ๒๗ ตร ีแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดแีละทายาทอื่น 
ได้ครอบครองที่ดนิพพิาทต่อเน่ืองมาจากบดิา จงึถือว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ครอบครองท าประโยชน์ 
ในที่ดินตามนัยมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ออกค าสัง่ไม่รบัค าขอออกโฉนดทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้ทีย่งัไม่ไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิว่าผูฟ้้องคด ี
 
 
 

                                                 
๒๕-๒๖ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๒๗ ตร ีเมือ่ผูว้่าราชการจงัหวดัไดป้ระกาศก าหนดทอ้งทีแ่ละวนัเริม่ต้นของการส ารวจตามมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง ผูค้รอบครองและท าประโยชน์ในทีด่นิอยู่ก่อนวนัที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบ้งัคบัโดยไม่มหีนังสอืส าคญัแสดงกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ และมไิดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ หรอืผูซ้ึ่งรอค าสัง่
ผ่อนผนัจากผู้ว่าราชการจงัหวดัตามมาตรา ๒๗ ทว ิแต่ได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดนินัน้ติดต่อมาจนถึงวนัท าการ
ส ารวจรงัวดัหรอืพสิูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะไดส้ทิธใินทีด่นินัน้ ใหแ้จง้การครอบครองทีด่นิต่อเจา้พนักงานทีด่นิ ณ ทีด่นินัน้
ตัง้อยู่ภายในก าหนดเวลาสามสบิวนันับแต่วนัปิดประกาศ ถ้ามไิดแ้จง้การครอบครองภายในก าหนดเวลาดงักล่าว แต่ไดม้าน า
หรอืส่งตวัแทนมาน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจรงัวดัตามวนัและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนด  ให้ถือว่า 
ยงัประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นินัน้ 

เพือ่ประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผูค้รอบครองและท าประโยชน์ในทีด่นิตามวรรคหนึ่ง ใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึ่งได้
ครอบครองและท าประโยชน์ในทีด่นิต่อเนื่องมาจากบุคคลดงักล่าวดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๕๘ ทว ิ ฯลฯ ฯลฯ 
ภายในสบิปีนับแต่วนัที่ได้รบัโฉนดที่ดนิหรอืหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมใิห้บุคคล 

ตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่งสทิธิในที่ดนิดงักล่าวโอนที่ดินนัน้ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก หรอืโอนให้แก่ 
ทบวงการเมอืง องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ  
หรอืโอนใหแ้ก่สหกรณ์เพือ่ช าระหนี้โดยไดร้บัอนุมตัจิากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 
๖๗๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามเงื่อนไขของมาตรา ๕๙ ทวิ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิหรอืไม่ กรณี
เป็นการออกค าสัง่โดยที่ข้อเท็จจรงิอนัเป็นเหตุให้เกิดอ านาจในการออกค าสัง่ยงัไม่เกิดขึ้นและ 
เป็นการใช้ดุลพนิิจโดยมชิอบ จงึเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และค าวนิิจฉัยของผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๒ ทีว่นิิจฉัยว่าผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ด าเนินการถูกต้องแลว้ จงึเป็นค าวนิิจฉัยที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
เช่นเดยีวกนั เมื่อค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึเป็นการกระท าละเมดิ 
ที่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคดตีามมาตรา ๔๒๐๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองต้องเยยีวยาความเสยีหายของผูฟ้้องคดโีดยพจิารณาค าขอออกโฉนดทีด่นิ
เฉพาะรายของผูฟ้้องคด ีการทีผู่ฟ้้องคดมีคี าขอใหศ้าลมคี าพพิากษาใหก้รมทีด่นิหรอืผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ออกโฉนดที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคดหีรอือนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสวมสิทธกิารน าเดนิส ารวจที่ดิน 
ของนาย ส. กบัพวก พอแปลความได้ว่าผู้ฟ้องคดมีคีวามประสงค์จะฟ้องขอให้เพกิถอนค าสัง่ 
ของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง จงึพพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีม่คี าสัง่ไม่รบัค าขอ
ออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด าเนินการไปโดยถูกต้องแล้ว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณารบัค าขอ 
ออกโฉนดที่ดนิของผู้ฟ้องคด ีแล้วด าเนินการตรวจพสิูจน์สอบสวนว่าที่ดนิพพิาทเข้าลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ หรอืไม่ เพื่อพจิารณาออกโฉนดทีด่นิให้แก่ผู้ฟ้องคดต่ีอไป  
ทัง้นี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๑๐/๒๕๕๔) 

 
 

                                                 
๒๗ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๕๙ ทว ิผูซ้ึง่ครอบครองและท าประโยชน์ในทีด่นิอยู่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายนี้ใชบ้งัคบัโดยไม่มหีนังสอื
ส าคญัแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดิน และมไิด้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไมร่วมถงึผูซ้ึง่มไิดป้ฏบิตัติามมาตรา ๒๗ ตร ีถ้ามคีวามจ าเป็นจะขอออกโฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอืรบัรองการท า
ประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีพ่จิารณาเหน็สมควรใหด้ าเนินการออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการท า
ประโยชน์ แลว้แต่กรณ ีไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระมวลกฎหมายนี้ก าหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิหา้สบิไร่ ถา้เกนิหา้สบิไร่จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากผูว้่าราชการจงัหวดั  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดนิตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้
ครอบครองและท าประโยชน์ในทีด่นิต่อเนื่องมาจากบุคคลดงักล่าวดว้ย 

๒๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  

แก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ท าละเมดิจ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน
เพือ่การนัน้ 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๗๑  
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การย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดินภายหลงัจากท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ใช้บงัคบัแล้ว จะต้องมีหลกัฐานหนังสือส าคญัแสดงสิทธิในท่ีดินฉบบัเดิมมาประกอบการ
ขอออกโฉนดท่ีดินด้วย เม่ือหลกัฐานหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฉบบัเดิมเป็นเอกสาร 
ซ่ึงคณะกรรมการท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินแต่งตัง้ขึ้นได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาออกโฉนดท่ีดินแล้วมีความเห็นว่าออกมาโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เอกสารดังกล่าวย่อมไม่สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
การขอออกโฉนดท่ีดิน เจ้าพนักงานท่ีดินจึงมีอ านาจพิจารณาค าขอโดยมีค าสัง่ 
ไม่ออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผูย่ื้นค าขอได้ 

สรปุข้อเทจ็จริง 

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือ
รบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ โดยซื้อมาจากนาย น. และนาย ล.  
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้น าที่ดินทัง้สองแปลงไปขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจงัหวัด
เชียงราย สาขาเชียงของ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบ  
น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ซึ่งเป็นหลกัฐานเดมิของที่ดนิดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าเจา้ของ
ทีด่นิคนก่อนได้ยื่นค าขอออกหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์โดยใชส้ าเนา ส.ค. ๑ เป็นหลกัฐาน
ประกอบค าขอ เนื่องจาก ส.ค. ๑ ฉบบัเดมิสูญหาย และจากสภาพที่ตัง้ไม่มหี้วยเมง็ไหลผ่าน   
อกีทัง้ บรเิวณที่ดนิดงักล่าวเดมิอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งภายหลงัถูกก าหนดให้เป็นเขต
ปฏริูปทีด่นิ  นอกจากนี้ ยงัปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าได้มบีุคคลอื่นแจง้การครอบครองที่ดนิทัง้สองแปลง
มาก่อนและปจัจุบนัมกีารออกเป็น น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลนัน้ไปแล้วหนึ่งแปลง คณะกรรมการ 
ที่เจ้าพนักงานที่ดินแต่งตัง้ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบพื้นที่และเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเดิมเห็นว่า  
น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ เป็นเอกสารสทิธทิี่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก 
ไม่ใช่ที่ดนิที่ได้แจ้งการครอบครองตาม ส.ค.๑ เลขที่ ๑๒ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ผู้ฟ้องคด ี
ไม่อาจน า น.ส. ๓ ทัง้สองฉบับมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินได้ จึงเสนอให ้
มกีารเพกิถอน น.ส. ๓ ดงักล่าว โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่ไม่ออกโฉนดทีด่นิให้แก่ผูฟ้้องคดี
ตามผลการตรวจสอบ ผูฟ้้องคดจีงึยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่เหน็ดว้ยกบั
ค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดแีละส่งเรื่องให้เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑๐) 
พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และม ี
ค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑๐ รวมทัง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ด าเนินการออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดต่ีอไป 
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ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  

เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบหลกัฐานเดิมของที่ดิน 
ตาม น.ส. ๓ เลขที ่๒๐ และเลขที ่๖๑ ตามทีผู่ฟ้้องคดไีดย้ื่นค าขอออกโฉนดทีด่นิแลว้ ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อ าเภอเชียงของได้มีหนังสือขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการออก น.ส. ๓ ดงักล่าว จงึเป็นเหตุอนัควรเชื่อได้ว่า น.ส. ๓ นัน้ อาจจะออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย การยื่นขอออกโฉนดที่ดนิของผู้ฟ้องคดจีงึไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง๒๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ประกอบขอ้ ๗ (๒)๓๐ และข้อ ๑๖๓๑ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอ านาจออกค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรณีดงักล่าว โดยให้คณะกรรมการดงักล่าวท าหน้าที่สอบสวนตรวจสอบพื้นที่และเอกสาร
เกี่ยวกบัที่ดนิเดมิว่าถูกต้องหรอืมกีารออกทบัทีส่าธารณประโยชน์หรอืไม่ อนัเป็นการใชอ้ านาจ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของเอกสาร 
แสดงสทิธใินที่ดนิที่ผู้ฟ้องคดใีช้เป็นหลกัฐานประกอบค าขอออกโฉนดที่ดนิ เพื่อประกอบการ
พจิารณาออกโฉนดทีด่นิให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและมใิช่เป็นกรณีเดยีวกบัการตัง้คณะกรรมการสอบสวน
การออกโฉนดที่ดินหรอืหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรอืไม่ชอบ  

                                                 
๒๙ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มปีระกาศของรฐัมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้ว หรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พจิารณา
เห็นสมควร ให้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ทีป่ระมวลกฎหมายนี้ก าหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ผู้มสีิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ค รอบครอง 
และท าประโยชน์ในทีด่นิต่อเนื่องมาจากผูซ้ึง่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองดว้ย 

๓๐-๓๑ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ขอ้ ๗ การขอออกหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ ลงวนัที ่๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหด้ าเนินการดงันี้ 

(๑) ใหผู้ข้อยืน่ค าขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ทา้ยกฎกระทรวงนี้ ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่
(๒) ในการยื่นค าขอตาม (๑) ถ้าผู้ขอมใีบจอง ใบเหยยีบย ่าตราจอง หลกัฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน 

หลกัฐานว่าเป็นผู้มสีิทธติามกฎหมายว่าด้วยการจดัที่ดนิเพื่อการครองชพี หรอืพยานหลกัฐานอื่นที่แสดงว่าได้สิทธใินที่ดิน 
โดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหแ้นบหลกัฐานดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาดว้ย 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดนิเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๙๖ ลงวนัที่ ๒๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มสีทิธคิรอบครองที่ดิน 
ยื่นค าขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้น าขอ้ ๗ (๒) ขอ้ ๑๐ (๒) และ (๓) ขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๕ มาใช้บงัคบั 
โดยอนุโลม 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๗๓  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดว้ยกฎหมายและจะต้องถูกเพกิถอน ซึง่เป็นอ านาจของอธบิดกีรมทีด่นิหรอืรองอธบิดกีรมทีด่นิ
ซึ่งอธบิดีกรมที่ดินมอบหมายตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ทัง้นี้ เมื่อผลการ
ตรวจสอบพบว่าก่อนทีน่าย น. และนาย ล. จะจดทะเบยีนขายที่ดนิแปลงพพิาทให้แก่ผูฟ้้องคด ี
นาย น. และนาย ล. ไดน้ าหลกัฐาน ส.ค. ๑ เลขที ่๑๒ เลขที ่๒๐ และเลขที ่๖๑ ของทีด่นิแปลงอื่น
มายืน่เป็นหลกัฐานในการขอออก น.ส. ๓ เลขที ่๒๐ และเลขที ่๖๑ เนื่องจากปรากฏว่าหลกัฐาน 
ส.ค. ๑ ทัง้สามฉบบันัน้เป็นที่ดินซึ่งมทีี่ดินข้างเคยีงที่แตกต่างจากเดิมทัง้ที่เป็นเลขเดยีวกัน  
และมบีุคคลอื่นเป็นผู้ครอบครองอยู่แล้วในปจัจุบนั ประกอบกบัเดมิทีด่นิทัง้สองแปลงอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาต ิซึง่ต่อมาได้มกีารตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ  ดงันัน้ 
ที่ดนิตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๐ และเลขที่ ๖๑ ที่ผู้ฟ้องคดนี าไปยื่นขอออกโฉนดที่ดนินัน้ จงึเป็น
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นกรณีที่อธิบดีกรมที่ดิน 
อาจมีค าสัง่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
นอกจากนัน้ กรณีของผู้ฟ้องคดแีม้ว่าจะเป็นการขอออกโฉนดที่ดนิที่มเีนื้อที่เกินกว่าห้าสบิไร่ 
ขึน้ไป แต่กเ็ป็นการขอออกโฉนดทีด่นิภายหลงัประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัแลว้ ซึง่ผูฟ้้องคดี
จะตอ้งมหีลกัฐานหนงัสอืส าคญัแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิประกอบการขอออกโฉนดดว้ย กรณีย่อม
ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องได้รบัอนุมตัจิากผู้ว่าราชการจงัหวดัก่อน  ทัง้นี้ ตามนัยมาตรา ๕๙ ทว ิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าหลกัฐาน น.ส. ๓ 
ของผู้ฟ้องคดีเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถ
น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการขอออกโฉนดทีด่นิตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมอี านาจพิจารณาค าขอออกโฉนดที่ดินและมคี าสัง่ไม่ออกโฉนดที่ดิน 
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้  ดังนัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
จงึเป็นค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้ และการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑๐ วนิิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี 
โดยเห็นชอบกับค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน  พิพากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๒๐/๒๕๕๕) 

 

๓.๑.๒ กรณีไม่ด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินภายในระยะเวลา
อนัสมควร 

 

การท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินพิจารณาค าขอออกโฉนดท่ีดินซ่ึงย่ืนไว้ 
ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัให้ใช้
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บงัคับ โดยใช้เวลานับจากวนัย่ืนค าขอ 
เป็นเวลาเกือบ ๔ ปี ก็ยงัด าเนินการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จนกระทัง่มีการประกาศ 
ใช้บงัคบักฎกระทรวงดงักล่าว เป็นเหตุให้ไม่อาจด าเนินการใดๆ กบัค าขอออกโฉนดท่ีดิน
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ฉบบันัน้ได้ กรณีถือว่าเจ้าพนักงานท่ีดินด าเนินการเก่ียวกบัค าขอออกโฉนดท่ีดินล่าช้า
เกินสมควร 

การสอบสวนเปรียบเทียบเป็นเพียงขัน้ตอนหน่ึงในกระบวนการ 
ออกโฉนดท่ีดินเม่ือมีบคุคลใดโต้แย้งคดัค้านเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดิน กฎหมายจึงก าหนดให้ 
เจ้าพนักงานท่ีดินมีอ านาจสอบสวนเปรียบเทียบเพ่ือให้ข้อพิพาทเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดิน 
ยติุในเบือ้งต้นและสามารถด าเนินกระบวนการออกโฉนดท่ีดินได้ต่อไป แต่หากเป็นท่ีดิน
ท่ีเข้าลกัษณะต้องห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิในท่ีดินแล้ว เป็นเร่ืองท่ีเจ้าพนักงานท่ีดิน
ต้องตรวจสอบก่อนด าเนินการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินเสมอ มิใช่เป็นกรณีการโต้แย้ง
ซ่ึงต้องมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน แต่อย่างใด   

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดซีึ่งครอบครองท าประโยชน์ในที่ดนิโดยไม่มเีอกสารสทิธแิละมไิด้

แจ้งการครอบครองที่ดิน ได้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุร ี 
สาขาบางละมุง (ผูถู้กฟ้องคด)ี ผลการรงัวดัและพสิูจน์สอบสวนสทิธขิองผู้ฟ้องคดไีม่ปรากฏว่า
ทีด่นิของผูฟ้้องคดเีป็นทีส่งวนหวงหา้มหรอืทีส่าธารณประโยชน์และไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรอืพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ของทรพัยากรธรรมชาติ แต่ภายหลงัจากที่มกีารประกาศ 
แจกโฉนดที่ดนิครบก าหนดสามสบิวนัแล้วไม่ปรากฏว่ามผีู้ใดคดัค้าน ผู้ถูกฟ้องคดกี็มไิด้ออก 
โฉนดที่ดนิใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีกลบัมหีนังสอืถงึนายอ าเภอบางละมุง ผู้บญัชาการฐานทพัเรอืสตัหบี 
และปลดัเมอืงพทัยา เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดี  ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีมหีนังสือ 
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเร่งร ัดให้ออกโฉนดที่ดินตามค าขอของผู้ฟ้องคดี ก็มิได้ร ับค าชี้แจงหรือ 
มกีารด าเนินการใดๆ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดเีป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัิหน้าที่ล่าช้า
เกนิสมควร จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดดี าเนินการออก
โฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยในระหว่างการพิจารณาคด ี
ของศาลปกครองชัน้ต้น ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืแจง้ใหผู้้ฟ้องคดมีาด าเนินการออกโฉนดที่ดนิ
แปลงดังกล่าวโดยมิได้น ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาใชบ้งัคบั และเมอืงพทัยาไดค้ดัคา้น
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าที่ดินพิพาทมสีภาพเป็นภูเขา 
และปรมิณฑลภูเขา ๔๐ เมตร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมปีระกาศก าหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้าม
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ตามมาตรา ๙ (๒)๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และพื้นที่บางส่วนเป็นที่สาธารณประโยชน์
ส าหรบัประชาชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ด าเนินการออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดมีสีาเหตุมาจาก

ต้องพิจารณาตรวจสอบลกัษณะของที่ดินให้ได้ข้อยุติตามข้อสังเกตของนายอ าเภอบางละมุง
ประกอบกบัมกีารประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึง่มปีญัหาขอ้กฎหมาย 
ที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าจะน ามาบังคับใช้กับที่ดินที่ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินไว้ก่อนที่
กฎกระทรวงดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัหรอืไม่ จงึยงัไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดลีะเลยต่อหน้าที ่
ในการด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาค าขอ 
ออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มีผลใช้บังคบั โดยใช้เวลานับจากวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นค าขอออกโฉนดที่ดิน 
เป็นเวลาเกือบ ๔ ปี ก็ยังด าเนินการตรวจสอบความลาดชันของที่ดินตามข้อสังเกตของ
นายอ าเภอบางละมุงไม่แล้วเสร็จ จนกระทัง่มกีารประกาศใช้บงัคบักฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ เป็นเหตุให้ไม่อาจด าเนินการใดๆ กบัค าขอออกโฉนดที่ดนิของผู้ฟ้องคดไีด้
เน่ืองจากต้องรอผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองซึ่งเสร็จภายหลงัจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้อง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการเกี่ยวกับค าขอออกโฉนดที่ดิน 
ของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร  นอกจากนี้ หลักเกณฑ์อันเป็นสาระส าคญัในการพิจารณา 
ออกโฉนดที่ดินประการหนึ่ง คือ ที่ดนิที่จะพึงออกโฉนดที่ดนิต้องเป็นที่ดนิที่ผู้มสีิทธิในที่ดิน  
ได้ครอบครองและท าประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย  
แต่ห้ามมใิห้ออกโฉนดที่ดนิส าหรบัที่ดินดงัต่อไปนี้ (๑) ที่ดนิที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกนั เช่น 
ทางน ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง  (๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้ามหรือที่ดิน 
 
 

                                                 
 ๓๒ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๙ ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการเหมอืงแร่และการป่าไม้ ที่ดนิของรฐันัน้ถ้ามไิด้มสีทิธคิรอบครอง 
หรอืมไิดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าทีแ่ลว้ หา้มมใิหบุ้คคลใด 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ท าดว้ยประการใด ใหเ้ป็นการท าลาย หรอืท าใหเ้สื่อมสภาพทีด่นิ ทีห่นิ ทีก่รวด หรอืทีท่ราย ในบรเิวณทีร่ฐัมนตรี

ประกาศหวงหา้มในราชกจิจานุเบกษา หรอื 
   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๗๖    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ซึง่ทางราชการเหน็ว่าสมควรสงวนไวเ้พื่อทรพัยากรธรรมชาตติามความในขอ้ ๘๓๓ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ประกอบขอ้ ๑๔๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึง่ยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ จากหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงักล่าวถอืไดว้่าเป็นหน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดจีะต้อง
ตรวจสอบที่ดินที่มผีู้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินว่ามลีกัษณะต้องห้ามดงักล่าวหรอืไม่ ถึงแม้ว่า 
จะมบุีคคลใดโต้แยง้คดัคา้นหรอืไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดกีย็งัคงมหีน้าที่ต้องตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลกัษณะของทีด่นิดงักล่าวใหไ้ดข้อ้ยตุเิสยีก่อนว่ามลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอืไม ่
จึงจะพิจารณาออกโฉนดที่ดินได้ต่อไป ส่วนการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐๓๕  
                                                 

๓๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ขอ้ ๘ ทีด่นิทีจ่ะพงึออกโฉนดทีด่นิตอ้งเป็นทีด่นิทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิไดค้รอบครองและท าประโยชน์แลว้ และเป็นทีด่นิ
ทีจ่ะพงึออกโฉนดทีด่นิไดต้ามกฎหมายแต่หา้มมใิหอ้อกโฉนดทีด่นิส าหรบัทีด่นิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีด่นิทีร่าษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ทีช่ายตลิง่ 
(๒) ทีเ่ขา ทีภ่เูขาหรอืทีส่งวนหวงหา้ม หรอืทีด่นิซึง่ทางราชการเหน็ว่าควรสงวนไวเ้พือ่ทรพัยากรธรรมชาติ 

๓๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ขอ้ ๑๔ ทีด่นิทีจ่ะออกโฉนดทีด่นิตอ้งเป็นทีด่นิทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิไดค้รอบครองและท าประโยชน์แลว้ และเป็นทีด่นิ
ทีส่ามารถออกโฉนดทีด่นิไดต้ามกฎหมายแต่หา้มมใิหอ้อกโฉนดทีด่นิส าหรบัทีด่นิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีด่นิทีร่าษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ทีช่ายตลิง่ 
(๒) ทีเ่ขา ที่ภูเขา และพื้นทีท่ีร่ฐัมนตรปีระกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ แต่ไม่รวมถึง

ทีด่นิซึง่ผูค้รอบครองมสีทิธคิรอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดนิของผูซ้ึ่งมหีลกัฐานแจ้งการครอบครองทีด่นิมใีบจอง ใบเหยยีบย ่า หนังสอืรบัรอง  

การท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ท าประโยชน์แล้ว" หรอืเป็นผู้มสีิทธติามกฎหมายว่าด้วยการจดัที่ดิน  
เพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจดัที่ดินแห่งชาติได้อนุมตัิให้จดัแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มกีารจดัหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาตไิดอ้นุมตัแิลว้ 

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) 
และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๖ หรอืกฎหมายอื่น 

(๕) ทีด่นิทีค่ณะรฐัมนตรสีงวนไวเ้พือ่รกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
 ๓๕ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ ถา้มผีูโ้ตแ้ยง้สทิธกินั ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่
หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มอี านาจท าการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกนัได้ก็ให้ด าเนินการไปตามที่ตกลง  
หากตกลงกนัไมไ่ดใ้หเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขามอี านาจพจิารณาสัง่การไปตามทีเ่หน็สมควร 

เมื่อเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขาสัง่ประการใดแล้วให้แจง้เป็นหนังสอืต่อคู่กรณี  
เพือ่ทราบ และใหฝ้า่ยทีไ่มพ่อใจไปด าเนินการฟ้องต่อศาลภายในก าหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทราบค าสัง่ 

ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมือ่ศาลไดพ้พิากษาหรอืมคี าสัง่ถึงที่สุดประการใด จงึใหด้ าเนินการ 
ไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในก าหนด กใ็หด้ าเนินการไปตามทีเ่จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขาสัง่ 
แลว้แต่กรณ ี



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๗๗  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ใช่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน  
การสอบสวนเปรยีบเทยีบเป็นเพยีงขัน้ตอนหนึ่งในกรณีทีก่ระบวนการออกโฉนดทีด่นิมบีุคคลใด
โต้แยง้คดัค้านเกี่ยวกบัสทิธใินทีด่นิ กฎหมายจงึก าหนดให้เจา้พนักงานที่ดนิมอี านาจสอบสวน
เปรยีบเทยีบเพื่อใหข้อ้พพิาทเกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิยตุใินเบือ้งต้นและสามารถด าเนินกระบวนการ
ออกโฉนดทีด่นิไดต่้อไป แต่หากเป็นทีด่นิทีเ่ขา้ลกัษณะตอ้งหา้มมใิหอ้อกเอกสารสทิธใินทีด่นิแลว้ 
เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานที่ดินต้องตรวจสอบก่อนด าเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินเสมอ  
มใิช่เป็นกรณีการโต้แย้งซึ่งต้องมกีารเปรยีบเทยีบตามมาตรา ๖๐ แต่อย่างใด  พิพากษาให ้
ผูถู้กฟ้องคดดี าเนินการเกีย่วกบัการออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดต่ีอไปตามขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดนิและระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยมใิห้น า
กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินการดงักล่าว ภายในหกสบิวนั
นบัแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๔๔/๒๕๕๔) 

 

๓.๒ กรณีโต้แย้งเก่ียวกบัการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินทบัท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดิน
หรือทบัท่ีดินท่ีผูฟ้้องคดีครอบครอง 

 

การท่ีเจ้าของท่ีดินอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพ่ือเป็น
ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ แม้ผู้ได้รบัอนุญาตจะใช้ท่ีดินดงักล่าวเป็นทางเข้าออก 
โดยเปิดเผยมาเป็นระยะเวลานานเพียงใด กย่็อมเป็นการใช้ประโยชน์ในท่ีดินโดยอาศยัสิทธิ
ตามท่ีเจ้าของท่ีดินได้อนุญาตไว้เท่านัน้ มิใช่กรณีอทิุศท่ีดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์
แต่อย่างใด เม่ือเจ้าของท่ีดินถึงแก่กรรม สิทธิครอบครองในท่ีดินย่อมตกทอดแก่ทายาท
ตามเง่ือนไขของกฎหมาย ซ่ึงทายาทสามารถน า ท่ีดินนั้นมาย่ืนค าขอออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดินได้ต่อไป  ดงันัน้ เมื่อเจ้าพนักงานท่ีดินได้ตรวจสอบแล้วว่ากรณีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินจะออกโฉนดท่ีดินให้ได้และท่ีดินพิพาทไม่ได้เป็น 
ทางสาธารณประโยชน์ ประกอบกบัไม่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน
ประการอ่ืน จึงออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผู้ย่ืนค าขอ กรณีย่อมเป็นการด าเนินการตามขัน้ตอน
และวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัของการออกโฉนดท่ีดินตามท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน
บญัญติัไว้แล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
นาง ค. ไดย้ื่นค าขอออกโฉนดทีด่นิส าหรบัทีด่นิบางส่วนตามหลกัฐาน ส.ค. ๑ 

ซึ่งมชีื่อนาย ท. บิดาของนาง ค. เป็นผู้แจ้งการครอบครอง โดยผู้ฟ้องคดกีับบุตรได้คดัค้าน 



 
 
๖๗๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การรงัวดัเพื่อออกโฉนดที่ดนิ และเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดต่ีอศาลจงัหวดัอุตรดติถ์เพื่อใหแ้บ่งทีด่นิ
อนัเป็นทรพัย์มรดกของนาย ท. ศาลจงัหวดัอุตรดติถ์ได้มคี าพพิากษาให้ทายาทของนาย ท.  
แบ่งมรดกที่ดิน ส.ค. ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีและบุตร แต่ไม่สามารถตกลงแบ่งกนัได้ ศาลจงัหวดั
อุตรดติถ์จงึมคี าสัง่ให้ยดึและขายทอดตลาดที่ดนิตาม ส.ค. ๑ ดงักล่าว  หลงัจากนัน้ นาง ค.  
ได้ยกเลิกค าขอเดิมและได้น าที่ดินพิพาทที่ตนซื้อจากการขายทอดตลาดไปยื่นค าขอออก 
โฉนดที่ดินใหม่ แต่ในการรงัวัดผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านแนวเขตที่ดินบางส่วน โดยอ้างว่าที่ดิน
ดงักล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์พรอ้มทัง้ไดย้ืน่ค าขอคดัคา้นการออกโฉนดทีด่นิ เจา้พนักงาน
ทีด่นิจงัหวดัอุตรดติถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) จงึขอใหน้ายอ าเภอเมอืงอุตรดติถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔) 
ตรวจสอบว่าที่ดนิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์หรอืไม่ ซึ่งเจา้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ 
ตรวจสอบแลว้เหน็สมควรใหก้นัทีด่นิดงักล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่นาง ค. ไม่เหน็ดว้ย
และมหีนังสอืรอ้งขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัอุตรดติถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒)  ต่อมา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลน ้ารดิเข้าตรวจสอบข้อเท็จจรงิจากผู้ปกครองท้องที่และผู้อยู่อาศัย 
ในที่ดินบรเิวณใกล้เคียง ซึ่งให้ถ้อยค าตรงกันว่าที่ดนิพิพาทมไิด้เป็นทางสาธารณประโยชน์  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงออกโฉนดที่ดินให้แก่นาง ค. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
ออกโฉนดทีด่นิแก่นาง ค. โดยไม่พจิารณาค าคดัคา้นของผูฟ้้องคดแีละไม่เรยีกนาง ค. และผูฟ้้องคดี
มาท าการไกล่เกลี่ยแล้วมคี าสัง่อย่างหน่ึงอย่างใด แต่กลบัก าหนดเงื่อนไขให้ฝ่ายที่ไม่เหน็ด้วย 
ไปฟ้องคดต่ีอศาลภายในหกสบิวนั เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให ้
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ ให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒  
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่นาง ค. โดยให้กันที่ดินส่วนพิพาท 
ที่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนเคยใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ร่วมกัน รวมทัง้ให้หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการรบัขึน้ทะเบยีนทีด่นิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ศาลจงัหวดัอุตรดติถไ์ดม้คี าสัง่ใหน้ าทีด่นิตามหลกัฐาน 

ส.ค. ๑ ออกขายทอดตลาด โดยมนีาย ง. นาง อ. และนาง ค. เป็นผู้ซื้อที่ดนิแปลงดงักล่าวได ้
หลงัจากนัน้ นาง ค. ได้น าที่ดินที่ซื้อจากการขายทอดตลาดไปยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินต่อ 
เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัอุตรดติถ์ และผูฟ้้องคดไีดค้ดัคา้นว่าทีด่นิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์
ที่ผู้ฟ้องคดีกับครอบครวัใช้เป็นเส้นทางเข้าออกสู่ถนน ร.พ.ช. สายบ้านน ้ ารดิ - บ้านหัวดง  
เมื่อตรวจสอบจากระวางแผนที่ส าหรบัออกโฉนดทีด่นิ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ หลกัฐาน ส.ค. ๑ 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) และโฉนดที่ดินของเจ้าของที่ดินหรือ 
ผู้ครอบครองที่ดนิแปลงขา้งเคยีง ก็ไม่ได้ระบุว่าบรเิวณที่ดนิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้ารดิไดไ้ปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากการสอบถามบุคคลทีอ่ยู่อาศยั



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๗๙  
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ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินพิพาทต่างก็ให้ถ้อยค าว่าบริเวณที่ดินพิพาทไม่มีทาง
สาธารณประโยชน์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คดัค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าการให้ถ้อยค าของบุคคล
ดงักล่าวอาจไมเ่ป็นธรรม เน่ืองจากเคยมเีรือ่งโกรธเคอืงกนักบัผูฟ้้องคดแีละเป็นญาตขิองนาง ค. 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลน ้ารดิก็สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมอีก ๓ คน  
ซึง่ต่างกใ็หถ้้อยค าว่า บรเิวณทีด่นิพพิาทไม่มทีางสาธารณประโยชน์  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
ออกโฉนดที่ดนิให้แก่นาง ค. โดยเห็นว่าที่ดนิพพิาทมใิช่ทางสาธารณประโยชน์ แต่เป็นที่ดิน 
ที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครวัใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ถนน ร.พ.ช. สายบ้านน ้ าริด - บ้านหวัดง  
มใิช่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
อนัต้องหา้มมใิหอ้อกโฉนดทีด่นิตามมาตรา ๕๖๓๖ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ประกอบขอ้ ๕๓๗ 
และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยายนัน้  
นาย ท. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิตาม ส.ค. ๑ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดนิพพิาทให้เป็นทางเพื่อเขา้ออก 
สู่ถนนสาธารณะเท่านัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครวัเคยใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออก 
โดยเปิดเผยมาเป็นระยะเวลานานนัน้ จงึเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยอาศัยสิทธิตามที่ 
นาย ท. ได้อนุญาตไวเ้ท่านัน้ กรณีไม่ปรากฏหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผูค้รอบครองสละเจตนา
ครอบครองหรอืไม่ยดึถือทรพัย์ต่อไป โดยการอุทศิที่ดนิพพิาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
หรอืมกีารยกให้ หรอืโอนสทิธกิารครอบครองที่ดนิพพิาทดงักล่าวให้แก่ผู้ ฟ้องคด ีอนัจะท าให ้
ผู้ฟ้องคดีได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง๓๘ ประกอบ
มาตรา ๑๓๗๘๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนาย ท. ถึงแก่ความตาย  
สทิธคิรอบครองทีด่นิตาม ส.ค. ๑ รวมถงึที่ดนิพพิาทอนัเป็นทรพัยม์รดกของนาย ท. ย่อมตกทอด
แก่ทายาทของนาย ท. ตามเงือ่นไขของกฎหมาย  ดงันัน้ เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดต้รวจสอบแลว้ว่า

                                                 
๓๖ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๕๖ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารออกใบจองหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์  
ใบไต่สวนหรอืโฉนดทีด่นิ รวมทัง้ใบแทนของหนงัสอืดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

๓๗ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ขอ้ ๕ ทีด่นิทีจ่ะออกหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ตอ้งเป็นทีด่นิทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิไดค้รอบครองและท าประโยชน์แลว้ 

และเป็นทีด่นิทีส่ามารถออกโฉนดทีด่นิไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑๔  
๓๘-๓๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา ๑๓๗๗ ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือทรพัย์สินต่อไปไซร้ การครอบครอง 
ย่อมสุดสิน้ลง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๓๗๘ การโอนไปซึง่การครอบครองนัน้ย่อมท าไดโ้ดยส่งมอบทรพัยส์นิทีค่รอบครอง 
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การยื่นค าขอออกโฉนดที่ดนิของนาง ค. โดยอาศยัหลกัฐาน ส.ค. ๑ เลขที ่๑๗๙ อยู่ในหลกัเกณฑ ์
ที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จะออกโฉนดที่ดนิให้นาง ค. ได้ตามกฎหมาย และที่ดนิพิพาทไม่ได้เป็น 
ทางสาธารณประโยชน์ จงึมใิช่เป็นที่ดนิต้องห้ามออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับไม่มขี้อโต้แย้ง
เกีย่วกบัการด าเนินการออกโฉนดทีด่นิประการอื่น การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่
นาง ค. จงึเป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนและวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญัของการออกโฉนดทีด่นิ
ตามที่ประมวลกฎหมายทีด่นิบญัญตัไิว้แลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ท่ี อ.๔๓๗/๒๕๕๔) 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการออกโฉนดท่ีดินเป็นไปตามขัน้ตอนและ
วิธีการตามพระราชบญัญติัการออกโฉนดท่ีดิน รตันโกสินทร ์ศก ๑๒๗ ซ่ึงเป็นกฎหมาย 
ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะท่ีมีการย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดิน โดยไม่มีการโต้แย้งแนวเขตหรือ
อ้างว่าเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นการออกโฉนดท่ีดินท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
การท่ีอธิบดีกรมท่ีดินไม่ได้อาศยัอ านาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  
เพิกถอนโฉนดท่ีดินดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏิบติัแต่อย่างใด 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ ฟ้ อ งคดีทั ้ง สิบห้าคนและชาวบ้ านใกล้ เคียง เ ป็นผู้ ใ ช้ประโยช น์ 

ในทีส่าธารณประโยชน์หนองแทงตวนัหรอืชอนตวนั โดยอาศยัหนองน ้าดงักล่าวเป็นทางระบายน ้า
ที่เหลอืทิ้งในฤดูท านาและใช้เป็นที่เลี้ยงววัควายมาเป็นเวลานาน  ต่อมา ผู้ฟ้องคดทีัง้สบิห้าคน
ทราบว่าได้มกีารออกโฉนดที่ดนิเลขที่ ๖๘๒๔ ในที่สาธารณประโยชน์ดงักล่าวให้แก่นาย พ.  
ซึง่ปจัจบุนันาย ส. (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔) และนาง ส. (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕) เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ผูฟ้้องคดี
ทัง้สบิห้าคนเหน็ว่า ส านักงานที่ดนิจงัหวดัลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ออกโฉนดที่ดนิดงักล่าว 
ทบัหนองน ้าแทงตวนั ผูฟ้้องคดทีี่ ๑ ผู้ฟ้องคดทีี ่๓ ผู้ฟ้องคดทีี่ ๔ ผู้ฟ้องคดทีี่ ๗ ผูฟ้้องคดทีี่ ๘  
ผูฟ้้องคดทีี่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑๑ และผู้ฟ้องคดทีี่ ๑๒ จงึมหีนังสอืรอ้งเรยีนไปยงัอธบิดกีรมที่ดนิ 
(ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑) เพื่อขอใหเ้พกิถอนโฉนดที่ดนิดงักล่าว แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ไดม้หีนังสอืแจง้ว่า 
โฉนดที่ดินดงักล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มเีหตุเพิกถอน และให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคด ี
ทัง้สิบห้าคนจงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพกิถอน
โฉนดที่ดนิเลขที ่๖๘๒๔ และใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ด าเนินการรงัวดัที่ดนิพพิาทเสยีใหม่ รวมทัง้ 
ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางงา (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) จดัท าทางระบายน ้าทิง้เพื่อใชใ้นฤดูท านา
ผ่านทีด่นิพพิาทโดยใชง้บประมาณของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
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ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
การออกโฉนดทีด่นิเลขที ่๖๘๒๔ สบืเน่ืองจากนาย พ. ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

นาย ช. เป็นจ าเลยในคดแีพ่ง เรื่องสญัญาเงนิกู้ ซึง่ศาลจงัหวดัลพบุรไีดม้คี าพพิากษาใหน้าย พ. 
โจทกเ์ป็นฝา่ยชนะคดแีละคดถีงึทีสุ่ดแลว้ โดยศาลจงัหวดัลพบุรฟีงัว่าทีด่นิพพิาทดงักล่าวเป็นทีน่า 
จงึได้มคี าสัง่ให้นายอ าเภอท่าวุ้งออกใบเหยยีบย ่าให้แก่นาย พ. ซึ่งนายอ าเภอท่าวุ้งก็ได้ออก 
ใบเหยยีบย ่าใหเ้มื่อวนัที ่๗ มถุินายน ๒๔๖๔ กรณีจงึมพียานหลกัฐานทีเ่ชื่อไดว้่า ก่อนทีอ่ าเภอ
ท่าวุ้งจะออกใบเหยียบย ่าให้แก่นาย พ. ตามค าสัง่ศาลนัน้ นายอ าเภอและกรมการอ าเภอ  
ได้ตรวจสอบแล้วว่าที่ดินดังกล่าวไม่เ ป็นที่มหาชนได้อาไศรยเป็นสาธารณประโยชน์  
อนัต้องห้ามออกใบเหยยีบย ่าตามขอ้ ๔ (๔) ของขอ้บงัคบัการหวงห้ามที่ดนิ ศก ๑๑๗  ต่อมา  
เมือ่ศาลจงัหวดัลพบุรไีดม้หีนังสอืถงึนาย ช. เกษตร์จงัหวดัลพบุร ีขอใหอ้อกโฉนดใหแ้ก่นาย พ.  
หอทะเบยีนจงัหวดัลพบุรกีไ็ดม้หีนังสือหารอืไปยงักรมทะเบยีนทีด่นิ กระทรวงเกษตราธกิาร ว่า
สามารถออกโฉนดให้กบันาย พ. ได้หรอืไม่ เนื่องจากใบเหยยีบย ่าของนาย พ. ที่ศาลมคี าสัง่  
ให้ออกโฉนดนัน้เป็นที่หนองชอนตวนัหาใช่เป็นที่ธรรมดาไม่ แต่ที่ดนิแปลงนี้มแีผนระวางและ
แผนทีร่ายละเอยีดอยู่แล้ว กรมทะเบยีนที่ดนิได้มหีนังสอืแจง้มายงันาย ช. ว่าถ้าไม่มกีารอายดั
หรือโต้แย้งคัดค้านและขัดข้องอย่างใดแล้วให้จัดการได้ตามค าสัง่ศาลและระเบียบการ  
ซึ่งเป็นการยนืยนัว่า แม้จะมหีนองน ้าดงักล่าวในที่ดิน แต่หากมใิช่ที่ดินที่รฐับาลหวงห้ามไว้ 
เป็นที่ส าหรบัประโยชน์ราชการ ส าหรบัราษฎรเลี้ยงสตัวพ์าหนะ หรอืส าหรบัสาธารณประโยชน์ 
ตามข้อบงัคบัการหวงห้ามที่ดนิ ศก ๑๑๗ แล้ว ก็สามารถออกโฉนดได้ เพราะขณะนัน้ยงัมไิด้
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ ๔ และยงัไม่มพีระราชบญัญตัวิ่าด้วยการ
หวงหา้มทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ พุทธศกัราช ๒๔๗๘  หลงัจากนัน้ 
พนักงานรังวัดชัน้ ๖ ได้ตรวจสอบระวางแผนที่และได้มีหมายเรียกเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
เพื่อให้ไประวังแนวเขตที่ดิน ได้มีการรังวัดตรวจสอบแนวเขต  โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
ได้รบัรองแนวเขต ทัง้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการโต้แย้งแนวเขตหรืออ้ างว่าที่ดินพิพาท 
เป็นทีส่าธารณประโยชน์แต่อย่างใด  ดงันัน้ เมื่อฟงัไดว้่าในการด าเนินการออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่
นาย พ. ในขณะนั ้น ได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติ 
การออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั ้น  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๒๔ ให้แก่นาย พ. จึงชอบด้วยกฎหมาย  
และเมื่อการออกโฉนดเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ได้อาศยัอ านาจ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ เพกิถอนโฉนดทีด่นิพพิาทดงักล่าว จงึไม่เป็นการละเลย
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิและการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไม่จดัท าทางระบายน ้าทิง้
ผ่านที่ดินพิพาท เนื่ องจากเป็นที่ ดินส่วนบุคคลจึงไม่ เ ป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ 
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กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิเช่นกนั  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๖๙๗/๒๕๕๔) 

 

๓.๒.๒ การโต้แย้งค าสัง่ท่ีให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
 

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบเอกสารในสารบบท่ีดินและถ้อยค าของ 
ผู้มีช่ือเป็นผู้ขอออก น.ส. ๓ ก. พบว่า ไม่มีค าขอและเรื่องราวในการออก น.ส. ๓ ก. 
และเป็นการน าหลกัฐาน ส.ค. ๑ ของท่ีดินแปลงอ่ืนมาใช้เป็นหลกัฐานในการออก น.ส. ๓ ก. 
ประกอบกบัท่ีดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรฐัมนตรี 
ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีไม่อาจออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ได้ การท่ีรองอธิบดี
กรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายได้ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน แล้วมีค าสัง่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว  
จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดเีป็นเจา้ของทีด่นิตามหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) 

รวม ๗ แปลง ทุกแปลงออกในชื่อของบุคคลอื่น แล้วได้มกีารจดทะเบยีนขายให้นาย ว. ต่อมา
นาย ว. ได้จดทะเบียนขายให้ผู้ฟ้องคดี โดยในการด าเนินการจดทะเบียนขายนัน้พนักงาน
เจา้หน้าทีไ่ดช้ีแ้จงใหผู้ฟ้้องคดทีราบแลว้ว่า น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลงดงักล่าวมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่า
ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และอาจถูกแก้ไขหรอืเพกิถอนในภายหลังได ้
เน่ืองจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตหิรอืออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดทีราบแล้ว
ยนืยนัใหพ้นกังานเจา้หน้าทีจ่ดทะเบยีนขายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามค าขอ  ต่อมา จงัหวดัเลยมคี าสัง่ 
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการออกเอกสารสทิธใินที่ดนิ ผลการตรวจสอบ
ได้ความว่า มกีารออก น.ส. ๓ ก. โดยอาศยัหลกัฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑)  
และใบจอง (น.ส. ๒) ซึง่มรีอยขดูลบแก้ไขในรายการที่เป็นสาระส าคญั และพื้นที่ทีอ่อก น.ส. ๓ ก. 
ดงักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและเทือกเขา 
มคีวามลาดชนัมากกว่าร้อยละ ๓๕  หลงัจากนัน้ อ าเภอภูเรอืมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวอีก ผลการตรวจสอบปรากฏว่า 
หลักฐานที่น ามาประกอบการออก น.ส. ๓ ก. มีการขูดลบแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นหลักฐาน 
ที่ไม่ถูกต้องตรงกับแปลงที่ดินที่น ามาออก น.ส. ๓ ก. โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ขอออก น.ส. ๓ ก.  
ปฏเิสธว่าไม่เคยขอออก น.ส. ๓ ก. และไม่เคยมหีลกัฐานในทีด่นิเดมิแต่อย่างใด  อกีทัง้ พื้นที่
บรเิวณที่ออก น.ส. ๓ ก. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิการออก น.ส. ๓ ก. ดงักล่าวจงึไม่ชอบ 
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ด้วยกฎหมาย อ าเภอภูเรือจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคด ี
แก่ผู้กระท าความผดิตามกฎหมาย และมหีนังสอืถงึผู้ฟ้องคดแีจง้เรื่องการเพกิถอน น.ส. ๓ ก.  
ใหผู้ฟ้้องคดทีราบเพื่อใหโ้อกาสคดัคา้นและใหผู้ฟ้้องคดสี่ง น.ส. ๓ ก. ดงักล่าวใหแ้ก่อ าเภอภูเรอื
เพื่อด าเนินการเพิกถอน แต่ผู้ฟ้องคดีมหีนังสอืโต้แย้งคดัค้านการตรวจสอบของอ าเภอภูเรอื 
และกล่าวอ้างว่าซือ้ทีด่นิมาโดยสุจรติและเสยีค่าตอบแทนขอให้ยกเลกิการเพกิถอน จงัหวดัเลย
พจิารณาแล้วเหน็ว่าการออก น.ส. ๓ ก. ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ว่าราชการจงัหวดั
เลยได้ใช้ดุลพินิจไม่สัง่เพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งใช้บังคับ 
อยู่ในขณะนัน้ ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมาตรา ๓ ได้แก้ไขเพิม่เติมมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ  
โดยบญัญตัิให้อธบิดกีรมที่ดนิ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) หรอืรองอธบิดกีรมที่ดนิซึ่งได้รบัมอบหมาย 
มอี านาจสัง่เพกิถอนหรอืแกไ้ขหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ทีอ่อกโดยคลาดเคลื่อนหรอืไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จงึมหีนังสือส่งเรื่องให้กรมที่ดินด าเนินการ 
เพกิถอน รองอธบิดกีรมที่ดนิซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มอบหมายจงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการสอบสวน 
ได้ด าเนินการสอบสวนแล้วเห็นว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวออกไปโดยคลาดเคลื่อนไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย รองอธบิดกีรมทีด่นิซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มอบหมายจงึมคี าสัง่เพกิถอน น.ส. ๓ ก. 
ของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวมใีจความสรุปว่า การออก น.ส. ๓ ก. ได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ กรณีอาจเป็นความผดิพลาดในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
และตนซื้อที่ดินดงักล่าวมาโดยสุจรติเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม ปลดักระทรวงมหาดไทยได้พจิารณาแล้วมคี าวนิิจฉัยยกอุทธรณ์
ของผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
เมือ่พจิารณาตรวจสอบเอกสารตน้ฉบบั ส.ค. ๑ และเรือ่งราวค าขอ (น.ส. ๑)  

ในสารบบที่ดนิที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้จดัส่งต่อศาล รวมทัง้ส าเนาทะเบยีนการครอบครองที่ดนิ
และบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลงแล้ว  
สรุปได้ว่า ม ีน.ส. ๓ ก. จ านวน ๒ แปลง ที่ไม่ปรากฏค าขอและเรื่องราวในการออก น.ส. ๓ ก. 
และหลักฐานที่ดินเดิมแต่อย่างใด ผู้มีชื่อเป็นผู้ขอออก น.ส.๓ ก. ดังกล่าวให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิว่า ไม่เคยขอออก น.ส. ๓ ก. ส่วน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นๆ  
อีก ๕ แปลง ก็ปรากฏว่า เป็นการน าหลกัฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐาน 
ในการออก น.ส. ๓ ก. โดยมรีอยขดูลบและแกไ้ขหลกัฐาน ส.ค. ๑ ตามทีแ่จง้ไวแ้ต่เดมิหลายแห่ง 
เช่น หมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตัง้ของที่ดนิ และหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตัง้บ้านเรอืนของผู้แจ้งการครอบครอง 
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แก้ไขจ านวนเนื้อที่ดินใหม่ สภาพการท าประโยชน์ในที่ดิน รวมทัง้ทิศจดข้างเคียงและระยะ 
ในแต่ละดา้นตามรปูแผนที่ใน ส.ค. ๑ โดยใช้ปากกาต่างสกีนัที่สามารถมองเหน็ไดด้้วยตาเปล่า
อยา่งชดัเจน โดยผูข้อทุกรายต่างกใ็หถ้้อยค าว่าทีด่นิบรเิวณทีจ่ะออก น.ส. ๓ ก. ดงักล่าวไม่เคย
มกีารแจง้ ส.ค. ๑ ไวแ้ต่อย่างใด และเป็นทีด่นิทีไ่ดค้รอบครองหลงัจากวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๔๙๗ 
ซึ่งเป็นวนัที่ประมวลกฎหมายที่ดนิใช้บงัคบัแล้ว จงึไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะออก 
น.ส. ๓ ก. ให้ได้ตามมาตรา ๕๙ หรอืมาตรา ๕๙ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ นอกจากนัน้ 
ที่ดินบรเิวณที่ออก น.ส. ๓ ก. ดงักล่าวยงัอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า  
และปา่ภเูรอื ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑,๐๔๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อท้องที่ต าบลสานตม 
หรอืต าบลท่าศาลาไว้ด้วย แต่ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงปรากฏแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ครอบคลุมท้องที่ต าบลสานตมหรือต าบลท่าศาลาส่วนที่แยกออกมาเป็นต าบลสานตมด้วย  
ทัง้ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า  ที่ดินบริเวณที่พิพาทเป็นพื้นที่อยู่ ในเขตป่าไม้ถาวรตาม 
มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๐๖ ซึง่ตามขอ้ ๓๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ประกอบกับข้อ  ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (พ.ศ.  ๒๔๙๗) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะออก  
น.ส. ๓ ก. ดงักล่าว ก็หา้มมใิห้ออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดนิ 
ที่เป็นที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นควรสงวนไว้เพื่อ
ทรพัยากรธรรมชาติ  ดงันัน้ เมื่อที่ดนิที่พพิาทอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรซึ่งเป็นที่ดนิที่ทางราชการ 
เหน็ควรสงวนไวเ้พื่อทรพัยากรธรรมชาต ิจงึเป็นทีด่นิทีไ่ม่อาจออกโฉนดทีด่นิหรือหนังสอืรบัรอง
การท าประโยชน์ได้ ส่วนในเรื่องของการรบัฟงัพยานหลกัฐานจากสารบบที่ดินและเอกสาร 
ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ อ้างส่งต่อศาลนัน้เป็นการน าส่งเอกสารตามสภาพทีม่อียู่ใน
ความครอบครองและย่อมเป็นพยานหลกัฐานที่รบัฟงัให้พสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิได้ เพราะเป็นพยาน
เอกสารทีไ่ดท้ าขึน้ในขณะเวลาทีม่กีารออก น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลง ทัง้เป็นเอกสารทีเ่ป็นผลรา้ย
แก่ฝา่ยผูอ้า้ง ส าหรบัเรือ่งรอ่งรอยการขดูลบแกไ้ขรายการต่างๆ ใน ส.ค. ๑ นัน้ กห็าจ าต้องส่งไป
ตรวจพสิูจน์อีกไม่ เพราะเป็นการแก้ไขที่เห็นประจกัษ์ได้ด้วยตาเปล่า เมื่ อได้วนิิจฉัยแล้วว่า  
น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลง ของผู้ฟ้องคดอีอกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า
รองอธิบดีกรมที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
                                                 

๔๐ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ให้กระท าส าหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ 

ตามกฎหมาย 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๘๕  
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ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนแล้วเหน็ควรใหเ้พกิถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๗ แปลง และผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณาแล้ว 
ไดม้คี าสัง่ใหเ้พกิถอน น.ส. ๓ ก. ตามผลการสอบสวน การมคี าสัง่ดงักล่าวของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
และค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของปลดักระทรวงมหาดไทย จงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย   
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๐๕/๒๕๕๔) 

 

การย่ืนค าขอออกโฉนดท่ีดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศยัหลกัฐาน 
น.ส. ๓ แม้จะได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕  
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
แต่หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่า น.ส. ๓ ท่ีน ามาขอรงัวดัออกโฉนดท่ีดินไม่ตรงตามต าแหน่ง
ท่ีดินท่ีขอออกโฉนดท่ีดิน และผู้ย่ืนค าขอมิได้มีสิทธิครอบครองท่ีดิน ซ่ึงเป็นการออก
โฉนดท่ีดินท่ีคลาดเคล่ือนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมเป็นอ านาจหน้าท่ี 
ของอธิบดีกรมท่ีดินท่ีจะพิจารณาเพิกถอนโฉนดท่ีดินดงักล่าวตามนัยมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  

สรปุข้อเทจ็จริง  
ผูฟ้้องคดทีัง้สองเป็นเจา้ของทีด่นิตามโฉนดทีด่นิเลขที ่๒๖๙๑๘ ซึง่ออกโดย

อาศยัหลกัฐานหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที่ ๑๓๔/๑๔  
เดิมที่ดินตาม น.ส. ๓ ทัง้สองแปลงดงักล่าวเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ เลขที่ ๑๔  
มนีางสาว ว. เป็นผู้ถอืสทิธคิรอบครอง แต่นางสาว ว. รงัวดัแบ่งแยกที่ดนิในนามเดมิออกเป็น 
๑๑๔ แปลง แลว้ขายทีด่นิ น.ส. ๓ เลขที ่๘๙/๑๔ และเลขที ่๑๓๔/๑๔ ใหแ้ก่นาย ช.  ซึง่นาย ช. 
ได้น าไปเป็นหลกัฐานในการยื่นค าขอออกโฉนดที่ดนิ และเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ได้ออกเป็นโฉนดทีด่นิเลขที ่๒๖๙๑๘ ให้แก่นาย ช.  หลงัจากนัน้ กไ็ดม้กีาร
ขายโฉนดที่ดนิดงักล่าวจนกระทัง่กรรมสทิธิต์กสู่ผู้ฟ้องคดทีัง้สอง  ต่อมา นาย ส. ได้ขอรงัวดั
ออกโฉนดที่ดนิโดยอาศยัหลกัฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ และเลขที่ ๑๕๓/๑๔ แต่ไม่สามารถ 
น าชี้ต าแหน่งที่ดนิและสงสยัว่าที่ดนิของตนอยู่ในต าแหน่งที่ดนิตามโฉนดที่ดนิเลขที่ ๘๕๑๑๗ 
จงึมหีนังสือร้องเรยีนไปยงัอธิบดกีรมที่ดนิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบการออก 
โฉนดที่ดนิเลขที่ ๘๕๑๑๗ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าโฉนดที่ดนิเลขที่ ๘๕๑๑๗ ออกโดยถูกต้อง
ตรงตามต าแหน่งและหลกัฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๕๔/๑๔ ส่วน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ ต าแหน่ง
ทีด่นิอยู่ตรงบรเิวณโฉนดทีด่นิเลขที ่๒๖๙๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมคีวามเหน็ว่าโฉนดทีด่นิ
เลขที่ ๒๖๙๑๘ ออกไม่ตรงตามต าแหน่งที่ดนิตามหลกัฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที ่
๑๓๔/๑๔ เหน็ควรด าเนินการเพกิถอนโฉนดที่ดนิดงักล่าวต่อไป ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่
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เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวน แต่เนื่องจากไดม้กีารแก้ไขมาตรา ๖๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่จึงส่งเรื่องไปให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พจิารณาแล้วมคี าสัง่ให้เพกิถอน 
โฉนดทีด่นิเลขที ่๒๖๙๑๘ ผูฟ้้องคดทีัง้สองไม่เหน็ดว้ย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่
ดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
นาย ช. อาศยัหลกัฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ และเลขที ่๑๓๔/๑๔ มายื่น

ค าขอออกโฉนดทีด่นิเป็นแปลงเดยีวกนั แต่ปรากฏว่าทีด่นิ น.ส. ๓ ทัง้สองแปลงทีน่ ามาขอออก
โฉนดทีด่นิมไิดม้เีขตตดิต่อกนัเป็นผนืเดยีวกนั กรณีจงึเป็นการส าคญัผดิของนาย ช. ทีเ่ขา้ใจว่า
ที่ดนิที่ตนครอบครองทัง้สองแปลงอยู่ติดกนั จงึน า น.ส. ๓ ทัง้สองฉบบัมาขอออกโฉนดที่ดนิ
แปลงพิพาท  อย่างไรก็ตาม การขอออกโฉนดที่ดนิแปลงพิพาทเป็นการเฉพาะรายย่อมต้อง
อาศัยหลกัฐาน น.ส. ๓ ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิและเป็นเอกสารของทางราชการประกอบค าขอ 
ออกโฉนดที่ดนิด้วย เมื่อการขอรงัวดัออกโฉนดทีด่นิเป็นการเฉพาะรายของนาย ช. โดยอาศยั
หลกัฐาน น.ส. ๓ ฉบบัเลขที่ ๑๓๔/๑๔ ซึ่งมไิด้ครอบครองตามความเป็นจรงิ  ดงันัน้ แมจ้ะได ้
มกีารด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า น.ส. ๓ 
ทีน่ ามาขอรงัวดัออกโฉนดทีด่นิแปลงพพิาทไม่ตรงตามต าแหน่งทีด่นิทีข่อออกโฉนด อนัเกดิจาก
ความผดิพลาดของนางสาว ว. ผู้ขาย ในขณะส่งมอบ น.ส. ๓ เมื่อมกีารน า น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙/๑๔ 
และเลขที ่๑๓๔/๑๔ มาขอออกโฉนดทีด่นิเป็นโฉนดทีด่นิเลขที ่๒๖๙๑๘ ซึง่ตรงกบัต าแหน่งทีด่นิ
ตาม น.ส. ๓ เลขที ่๘๙/๑๔ และเลขที ่๘๘/๑๔ นาย ช. จงึมใิช่ผูม้สีทิธคิรอบครองในทีด่นิ น.ส. ๓ 
เลขที่ ๘๘/๑๔ ที่นาย ช. น ารงัวดัออกโฉนดที่ดนิ เนื่องจากที่ดนิดงักล่าวเป็นที่ดนิที่มเีอกสาร 
น.ส. ๓ ซึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนที่ดินเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง 
ตามมาตรา ๑๓๗๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั ้น บุคคลที่กฎหมาย 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้มสีิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ จงึได้แก่นาย ส.  
แม้ว่านาย ช. จะครอบครองที่ดินดังกล่าวตามความเป็นจริงก็ไม่ได้สิทธิครอบครองตาม 
 
 

                                                 
๔๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรพัย์สนิเป็นอสงัหารมิทรพัย์ที่ได้จดไว้ในทะเบยีนที่ดนิ  ท่านให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคล 
ผูม้ชี ือ่ในทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธคิรอบครอง 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๘๗  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มาตรา ๔ ทวิ๔๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิ 
ฉบบัที ่๙๖ ลงวนัที ่๒๙ กุมภาพนัธ ์๑๕๑๕ หากนาย ช. ประสงค์จะไดส้ทิธคิรอบครองทีด่นิดงักล่าว
โดยการแย่งสิทธิครอบครองตามกฎหมายก็ต้องไปด าเนินการ เพื่อให้มีการจดทะเบียน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงการได้สิทธคิรอบครองที่ดินดงักล่าว เมื่อนาย ช. ไม่ได้ด าเนินการ 
เช่นว่านัน้ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘/๑๔ ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดิน 
ที่ไม่อาจออกโฉนดที่ดนิให้แก่นาย ช. ได้ โฉนดที่ดนิเลขที่ ๒๖๙๑๘ จงึเป็นโฉนดที่ดนิที่ออกไป 
โดยคลาดเคลื่อนและไมช่อบดว้ยกฎหมาย และเมื่อความผดิพลาดคลาดเคลื่อนดงักล่าวมใิช่การ
เขยีนหรอืพมิพ์ขอ้ความผดิพลาดตามมาตรา ๖๑ วรรคเจด็ ที่เจา้พนักงานที่ดนิสามารถด าเนินการ
แก้ไขได้เองโดยล าพงัตนเอง หากแต่กรณีดงักล่าวเป็นการออกหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์
หรอืการจดแจง้เอกสารรายการจดทะเบยีนอสงัหารมิทรพัยโ์ดยคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
จะตอ้งเป็นผูพ้จิารณา การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่ใหเ้พกิถอนโฉนดทีด่นิดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๙/๒๕๕๕) 

 

๔. การรงัวดัท่ีดิน 
 

๔.๑ การรงัวดัสอบเขตท่ีดิน 
 

การรงัวดัสอบเขตท่ีดินท่ีมีลกัษณะเป็นการสมยอมกนัเพ่ือให้ผูข้อรงัวดัสอบเขต
มีแนวเขตท่ีดินขยายกว้างออกไป ท าให้เน้ือท่ีและรปูแผนท่ีจากการรงัวดัแตกต่างจากเดิม
อย่างเห็นได้ชัด กรณีย่อมถือได้ว่าเป็นการสมยอมเพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมาย  ดังนั้น  
แม้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคดัค้านการรงัวดัดงักล่าว พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกไ็ม่มีอ านาจ
ด าเนินการแก้ไขรปูแผนท่ีและเน้ือท่ีให้ตรงกบัผลการรงัวดั  ทัง้น้ี ตามนัยมาตรา ๖๙ ทวิ 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  

สรปุข้อเทจ็จริง 
อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ขึน้มาสอบสวนกรณีมผีูร้อ้งเรยีนว่านายอ าเภอกะเปอร์
ด าเนินการแก้ไขรูปแผนทีแ่ละเนื้อทีใ่นหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที ่๒๔๑  
 

                                                 
๔๒ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๔ ทว ินับตัง้แต่วนัที่ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบันี้ใช้บงัคบั การโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธิครอบครอง 
ในทีด่นิซึง่มโีฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ ตอ้งท าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าที่ 



 
 
๖๘๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เพิม่ขึน้จากเดมิอย่างไม่ถูกต้อง โดยคณะกรรมการสอบสวนมคีวามเหน็ว่าการแก้ไขรูปแผนที่
และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการสมยอมแนวเขต 
กบัเจา้ของที่ดนิแปลงขา้งเคยีงท าใหม้กีารรงัวดัรวมเอาที่ว่างและทางสาธารณประโยชน์เขา้ไป  
ใน น.ส. ๓ ก. ดงักล่าว และมผีลให้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓ และเลขที ่๓๘๔ ซึ่งได้จดทะเบยีน
แบ่งแยกทีด่นิมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปดว้ย คณะกรรมการสอบสวน
จงึมีมติเห็นควรให้แก้ไข น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ ให้ได้รูปแผนที่และเนื้อที่เป็นไปตามเดิม  
เพิกถอนรายการจดทะเบยีนแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ ที่แบ่งแยกออกเป็น ๒ แปลง 
ได้แก่ แปลงเลขที่ ๓๘๓ และแปลงเลขที่ ๓๘๔ และให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓  
และเลขที่ ๓๘๔  ต่อมา รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมายพิจารณา 
ผลการสอบสวนแล้วมคี าสัง่ให้เพกิถอนรายการจดทะเบยีนแบ่งแยกใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑  
พรอ้มทัง้เพกิถอน น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๘๓ และเลขที ่๓๘๔ ซึง่เป็นแปลงแบ่งแยก และแก้ไขรปูแผนที่
และเนื้อทีใ่น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ โดยมหีนังสอืแจง้ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีรวมถงึผูฟ้้องคดซีึง่เป็น 
ผูถ้อืสทิธคิรอบครองทีด่นิตาม น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๘๔ ไดท้ราบดว้ย ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าตนซือ้ทีด่นิ
แปลงแบ่งแยกมาจากเจา้ของ น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑ โดยสุจรติและเสยีค่าตอบแทนย่อมสมควร
ไดร้บัความคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิจงึมหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่ปลดักระทรวงมหาดไทย 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มคี าสัง่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และขอใหศ้าลมคี าสัง่ว่า น.ส. ๓ ก. 
เลขที ่๓๘๔ ของผูฟ้้องคดเีป็น น.ส. ๓ ก. ทีช่อบดว้ยกฎหมาย   

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ในการรงัวดัตรวจสอบเนื้อที่ดนิตามหลกัฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ เนื้อที่ดิน

ตามที่ร ังวัดได้ใหม่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตก  
ขยายออกไปทับที่ว่าง ส่วนด้านทิศใต้ขยายออกไปทับที่ว่างและทับที่ดินที่มีผู้ครอบครอง  
เป็นเหตุให้ไดเ้นื้อที่ดนิเพิม่ขึน้จากเดิมเป็นจ านวนมาก แมใ้นการรงัวดัสอบเขตจะไม่ปรากฏว่า 
มผีู้ใดคดัค้านก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่ามลีกัษณะเป็นการสมยอมกนัเพื่อให้แนวเขตของที่ดนิตาม 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ มพีื้นที่กว้างออกไป ท าให้เนื้อที่และรูปแผนที่จากการรงัวดัแตกต่าง 
ไปจากเดมิอยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่หากเจา้ของ น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑ เหน็ว่าทีด่นิส่วนทีเ่พิม่ขึน้นัน้
ตนได้ซื้อมาจากบุคคลอื่น เพยีงแต่มไิด้น าชี้รงัวดัออกเป็น น.ส. ๓ ก. ก็ชอบที่จะขอพสิูจน์ได้ 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๘๙  

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตามขัน้ตอนวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๕๘ ทว ิวรรคสอง (๓)๔๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ 
และระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง การทีเ่จา้ของ น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑ แจง้ใหท้ าการรงัวดัและมกีาร
ขยายเนื้อทีท่ีค่รอบครองเช่นน้ี จงึย่อมเหน็ไดว้่าเป็นการสมยอมเพื่อหลกีเลีย่งกฎหมายอนัอยู่ใน
เงื่อนไขของมาตรา ๖๙ ทว ิวรรคสอง๔๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ที่ก าหนดเป็นข้อยกเว้น 
มใิห้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ดินในลกัษณะดงักล่าว  ดังนัน้ การที่ 
นายอ าเภอกะเปอรใ์นฐานะเป็นพนักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจตามมาตรา ๖๙๔๕  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้อ านาจสัง่ให้แก้ไขแผนที่และเนื้อที่ดนิใน น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑  
จงึเป็นค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย และเมือ่ผูถ้อืสทิธคิรอบครองน า น.ส. ๓ ก. ฉบบัทีไ่ม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายไปท าการรงัวดัและจดทะเบยีนแบ่งแยกออกเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๘๓ และเลขที ่
๓๘๔ ย่อมส่งผลให้ น.ส. ๓ ก. ทัง้สองฉบบัดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกนั ประกอบกบั
เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า มผีูร้อ้งเรยีนเกีย่วกบัการแก้ไข น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑ ของนายอ าเภอ
กะเปอร์ว่ากระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยคณะกรรมการสอบสวน 
ได้ด าเนินการตรวจพจิารณาข้อเท็จจรงิเห็นควรให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดนิใน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๒๔๑ และเพกิถอนรายการจดทะเบยีนแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. ดงักล่าว พรอ้มทัง้เพกิถอน 

                                                 
๔๓-๔๕ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๕๘ ทว ิเมือ่ไดส้ ารวจรงัวดัท าแผนทีห่รอืพสิูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในทีด่นิตามมาตรา ๕๘ แลว้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่อกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่บุคคลตามที่ระบุไวใ้นวรรคสอง  
เมื่อปรากฏว่าทีด่นิที่บุคคลนัน้ครอบครองเป็นทีด่นิที่อาจออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ได้ตามประมวล
กฎหมายนี้ 

บุคคลซึง่พนกังานเจา้หน้าทีอ่าจออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหไ้ด ้คอื 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดนิและท าประโยชน์ในที่ดนิภายหลงัวนัที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บงัคบัและไม่มใีบจอง  
ใบเหยยีบย ่า หรอืไมม่หีลกัฐานว่าเป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายว่าดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๖๙ เมื่อเป็นการสมควรจะท าการสอบเขตที่ดนิตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั

ประกาศใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่าสบิหา้วนั การประกาศใหท้ าหนงัสอืปิดไวใ้นบรเิวณทีด่นิเพือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบดว้ยและใหแ้จง้ก าหนด วนั เวลา ไปใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิทราบอกีชัน้หนึ่ง และใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิน าพนกังานเจา้หน้าทีท่ าการ 
รงัวดัสอบเขตทีด่นิ 

ผูม้สีทิธใินทีด่นิตามความในวรรคก่อน จะตัง้ตวัแทนน าพนกังานเจา้หน้าทีท่ าการรงัวดัสอบเขตทีด่นิของตนกไ็ด้ 
ทีด่นิทีไ่ด้ท าการสอบเขตแลว้ ให้เจา้พนักงานที่ดนิมอี านาจท าโฉนดที่ดนิใหใ้หม่แทนฉบบัเดมิ ส่วนฉบบัเดมิ

เป็นอนัยกเลกิและใหส้่งคนื 
มาตรา ๖๙ ทว ิ  ฯลฯ   ฯลฯ 
ในการรงัวดั ถา้ปรากฏว่าการครอบครองไมต่รงกบัแผนทีห่รอืเนื้อทีใ่นโฉนดทีด่นิ เมือ่ผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีง

ไดร้บัรองแนวเขตแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิมอี านาจแกไ้ขแผนทีห่รอืเนื้อทีใ่หต้รงกบัความเป็นจรงิได ้เวน้แต่จะเป็นการสมยอม
เพือ่หลกีเลีย่งกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๓ และเลขที ่๓๘๔ ซึง่เป็นแปลงแบ่งแยกด้วย  ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ 
อาศยัอ านาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ มคี าสัง่เพกิถอน น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๘๓ 
และเลขที่ ๓๘๔ ซึ่งออกโดยการจดทะเบยีนแบ่งแยกจาก น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๔๑ และให้เพกิถอน
การจดทะเบยีนแบ่งขายระหว่างเจา้ของที่ดนิกบัผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นการด าเนินการตามขัน้ตอน 
และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องก าหนดไว้แล้ว  
เมื่อข้อเท็จจริงฟงัเป็นยุติว่า การแก้ไข น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ เป็นการแก้ไขโดยไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ ทว ิวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
อาศยัอ านาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ มคี าสัง่เพกิถอน น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๘๔ 
แปลงที่แบ่งแยกจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๑ จงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อ
ข้อเท็จจรงิฟงัได้ว่า ได้มีการน า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๔ ไปจดทะเบียนขายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
จงึมีผลให้การจดทะเบียนอสังหาริมทรพัย์ดังกล่าวเกิดจากการจดแจ้งรายการจดทะเบียน
อสงัหารมิทรพัย์โดยคลาดเคลื่อน ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึมอี านาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เพิกถอนการจดทะเบียนอสงัหารมิทรพัย์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มคี าสัง่ 
เพกิถอนการจดทะเบยีน น.ส. ๓ ก. เลขที ่๓๘๔ ระหว่างผูข้ายกบัผูฟ้้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๗๐/๒๕๕๕) 

 

๔.๒ การรงัวดัแบ่งแยกท่ีดิน 
 

ในการรงัวดัแบ่งแยกท่ีดินในนามเดิม หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ได้แจ้ง 
ให้เจ้าของท่ีดินข้างเคียงคนปัจจุบนัไประวงัแนวเขตท่ีดิน แต่กลบัแจ้งให้เจ้าของท่ีดิน
ข้างเคียงคนก่อนไประวงัแนวเขตแทน โดยเจ้าของท่ีดินท่ีแท้จริงไม่ได้ไปร่วมระวงั 
แนวเขตด้วย ย่อมเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  
เป็นเหตุให้เป็นการรงัวัดแบ่งแยกท่ีดินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเม่ือปรากฏว่า 
การรงัวัดแบ่งแยกท่ีดินส่งผลให้มีการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนกับท่ีดินข้างเคียง  
กเ็ป็นอ านาจหน้าท่ีของอธิบดีกรมท่ีดินท่ีจะต้องด าเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิ
ดงักล่าวตามกฎหมายต่อไป 

สรปุข้อเทจ็จริง  
เทศบาลต าบลกบนิทร์ (ผู้ฟ้องคด)ี ซื้อที่ดนิ น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๓๕๘ จากนาย ก. 

เพื่อใช้เป็นที่ก าจดัขยะตามอ านาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี  ต่อมา นาง บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕)  
ผูม้สีทิธคิรอบครองทีด่นิ น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๓๕๙ ซึง่เป็นทีด่นิแปลงขา้งเคยีงของผูฟ้้องคดไีดย้ื่น
ค าขอรงัวดัแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม แต่ในการรงัวดัที่ดินปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มไิด ้
มหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไประวังแนวเขต ผู้ที่ไประวงัแนวเขตคือนาย ก. เจ้าของที่ดินเดิม  



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๙๑  
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โดยนาย ก. ได้ให้ถ้อยค ารบัรองความถูกต้องของการน าชี้แนวเขตที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ 
พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อรบัรองแนวเขตที่ดินข้างเคียง รวมทัง้นายกเทศมนตรีต าบลกบินทร ์
ได้มีบันทึกถ้อยค ารบัรองความถูกต้องของการน ารงัวัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไว้ด้วย 
นายอ าเภอกบนิทรบ์ุรใีนฐานะเจา้พนักงานที่ดนิในขณะนัน้จงึได้สัง่แก้ไขรปูแผนที่และเนื้อทีด่นิ
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ ตามมาตรา ๖๙ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ประกอบระเบยีบกรมทีด่นิ
ว่าดว้ยการเขยีนขา้งเคยีงและรบัรองแนวเขตทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึง่ภายหลงัผูฟ้้องคดไีดข้อรงัวดั
สอบเขตทีด่นิจงึพบว่ามกีารออกเอกสารสทิธ ิน.ส. ๓ ก. และเปลีย่นจาก น.ส. ๓ ก. เป็นโฉนดทีด่นิ 
โดยไมไ่ดท้ าการรงัวดัตามมาตรา ๕๘ ตร ีแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ทบัซอ้นทีด่นิของผูฟ้้องคด ี
นอกจากนี้  ยังทราบมาว่าลายมือชื่อที่ปรากฏในบันทึกถ้อยค าดังกล่าว มิใช่ลายมือชื่อ 
ของนายกเทศมนตรตี าบลกบนิทร์จรงิ ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอืแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดั
ปราจนีบุร ีสาขากบนิทรบ์ุร ี(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ด าเนินการเพกิถอนเอกสารสทิธทิี่ออกทบัซ้อน
เอกสารสทิธใินที่ดนิของผู้ฟ้องคดตีามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
มไิด้ด าเนินการ ผู้ฟ้องคดจีงึฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาเพกิถอนเอกสารสทิธ ิจ านวน ๒๘ แปลง 
ทีอ่อกทบัซอ้นทีด่นิของผูฟ้้องคด ี

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า พนกังานเจา้หน้าทีไ่มไ่ดต้ดิต่อหรอืมหีนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดี

ในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขต โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าการรงัวัดที่ดินพิพาท 
ได้ให้ถ้อยค าต่อศาลว่า เหตุที่น าเจ้าของที่ดนิเดมิมาเป็นผู้รบัรองแนวเขตที่ดนิแทนผู้ฟ้องคดี
เน่ืองจากได้รบัแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ว่า ที่ดินแปลงดงักล่าวเป็นของนาย ก. และไม่ได้
ตรวจสอบข้อมูลก่อน  ดังนัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ได้ร ับแจ้ง 
ให้ไประวงัแนวเขตที่ดนิในการขอรงัวดัเพื่อแบ่งแยกในนามเดมิ การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ 
ของที่ดินพิพาท ย่อมเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ ทวิ๔๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

                                                 
๔๖ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มสีิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วย 
โฉนดทีด่นินัน้ต่อเจา้พนกังานทีด่นิและใหพ้นกังานเจา้หน้าทีไ่ปท าการรงัวดัให้ 

ในการรงัวดั ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกบัแผนที่หรอืเนื้อทีใ่นโฉนดทีด่นิ  เมือ่ผู้มสีทิธใินที่ดนิขา้งเคยีง 
ไดร้บัรองแนวเขตแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิมอี านาจแกไ้ขแผนทีห่รอืเนื้อทีใ่หต้รงกบัความเป็นจรงิได้ เวน้แต่จะเป็นการสมยอม
เพือ่หลกีเลีย่งกฎหมาย 

ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มสีทิธิในที่ดนิขา้งเคยีงให้มาระวงัแนวเขตได้ หรอืในกรณีที่ผู้มสีิทธใินที่ดนิข้างเคยีง 
ไดร้บัการตดิต่อจากพนกังานเจา้หน้าทีใ่หม้าระวงัแนวเขตแลว้แต่ไมม่า หรอืมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรบัรองแนวเขตโดยไม่ไดค้ดัคา้น 
การรงัวดั ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นัน้มาลงชื่อรบัรองแนวเขตหรือคดัค้านภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่  
ได้ส่งหนังสอื ถ้าผูม้สีทิธใินที่ดนิขา้งเคยีงไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในก าหนดดงักล่าว  และผู้ขอได้ใหค้ ารบัรองว่า 
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การรงัวดัแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๓๕๙ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  นอกจากนี้ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏ 
ตามค าใหก้ารของผูฟ้้องคดแีละผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ว่า การขอรงัวดัแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๓๕๙ 
มไิด้ทบัซ้อนที่ดนิของผู้ฟ้องคดทีัง้แปลง แต่ทบัซ้อนเพยีงใดไม่แน่ชดั มเีอกสารสิทธิในที่ดิน
จ านวน ๒๘ แปลง ทีอ่อกทบัซอ้นทีด่นิของผูฟ้้องคดทีีม่ที ัง้ทบัซอ้นทัง้แปลงและทบัซอ้นบางส่วน 
จึงเป็นกรณีที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หรือผู้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย  
จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ เพื่อใหม้กีาร 
เพกิถอนหรอืแกไ้ขเอกสารสทิธทิีอ่อกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด ซึ่งการเพกิถอนเอกสารสทิธใินที่ดนิที่ด าเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครอง
สามารถด าเนินการเพื่อขอออกเอกสารสทิธใินทีด่นิไดใ้หม่ใหถู้กต้องตามกฎหมาย ส่วนผูใ้ดจะมสีทิธิ
เท่าใดและเพยีงใดนัน้เป็นอกีขัน้ตอนหน่ึง หากผูฟ้้องคดมีสีทิธใินทีด่นิเพยีงใดกค็งมสีทิธเิท่านัน้  
และหากผู้ถูกฟ้องคดรีายใดเห็นว่าผู้ฟ้องคดชีี้แนวเขตรุกล ้าเข้ามาในที่ดนิของตนก็ยงัใช้สทิธ ิ
ของตนได้ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑๙ ซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารสทิธใินที่ดิน 
ทัง้ ๒๘ แปลง อุทธรณ์ว่า ไม่ได้มกีารตรวจสอบเนื้อที่ดนิของที่ดินเลขที่ ๘๖ และเลขที่ ๘๗  
ทีอ่ยู่ตดิกบัทีด่นิของผูฟ้้องคดอีกีด้านหน่ึง และการขุดร่องน ้าเป็นแนวเขตของผูฟ้้องคดทีีผู่ฟ้้องคดี
ไมเ่คยใชป้ระโยชน์ในการทิง้ขยะเกนิร่องน ้าดงักล่าว แสดงว่าเป็นแนวเขตทีด่นิของผูฟ้้องคดนีัน้ 
เป็นค าอุทธรณ์ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชัน้ต้น และไม่เป็นปญัหา 
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปญัหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุด 
จงึไม่อาจรบัไว้พจิารณาได้  พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณาด าเนินการตามมาตรา ๖๑ 
แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ เพื่อเพกิถอนหรอืแก้ไขเอกสารสทิธใินทีด่นิที่สบืเนื่องจากการรงัวดั
แบ่งแยกที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จ านวน ๒๘ แปลง ที่ทบัซ้อน 

                                                                                                                                            
มไิด้น าท าการรงัวดัรุกล ้าที่ดินขา้งเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกบัความเป็นจริง  ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ด าเนินการตามวรรคสองไปไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารรบัรองแนวเขต 

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มสีทิธิในที่ดินขา้งเคยีงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

หากปรากฏว่ามผีู้คดัค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมอี านาจสอบสวนไกล่เกลี่ย  โดยถือหลกัฐานแผนที่เป็นหลัก 
ในการพจิารณา ถา้ตกลงกนัไดก้ใ็หด้ าเนินการไปตามทีต่กลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกนัเพื่อหลกีเลีย่งกฎหมาย หากตกลงกนัไม่ได้
ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง ถ้าไม่มกีารฟ้องภายในก าหนดดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ขอ 
ไมป่ระสงคจ์ะสอบเขตโฉนดทีด่นินัน้ต่อไป 

ในกรณีผูม้สีทิธใินที่ดนิประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์เฉพาะรายของตน  
ใหย้ืน่ค าขอพรอ้มดว้ยหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ส าหรบัทีด่นินัน้ต่อเจา้พนกังานทีด่นิ และใหน้ าความในวรรคสอง วรรคสาม 
วรรคสี ่และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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กบัที่ดินของผู้ฟ้องคดี ให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่ศาลมคี าพิพากษา  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๑๙/๒๕๕๔) 

 

ในการรงัวดัสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแล
รกัษาทางสาธารณประโยชน์ยืนยนัแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ โดยปรากฏว่าเน้ือท่ี
ของเขตทางตรงตามท่ีเคยกนัไว้และรปูแผนท่ีถกูต้องตรงกบัการรงัวดัแบ่งแยกโฉนดท่ีดิน
แปลงท่ีติดกบัเขตทาง ประกอบกบัเจ้าของท่ีดินข้างเคียงได้รบัรองแนวเขตท่ีดินครบแล้ว 
แม้การรงัวดัแบ่งแยกท่ีดินของโฉนดท่ีดินแปลงท่ีติดกบัเขตทางจะได้เน้ือท่ีเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม
กย็งัคงเป็นการรงัวดัท่ีชอบด้วยกฎหมาย การท่ีมีผู้ร้องเรียนขอให้เพิกถอนโฉนดท่ีดิน
แปลงท่ีแบ่งแยกมา แต่กรมท่ีดินมีค าสัง่ปฏิเสธการเพิกถอนโฉนดท่ีดินจึงเป็นค าสัง่ 
ท่ีชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

สรปุข้อเทจ็จริง  
ผูฟ้้องคดเีป็นผู้จะซือ้ที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๓๑๘๙๗ บางส่วน ซึ่งแบ่งแยกมาจาก

โฉนดที่ดนิเลขที่ ๙๓๑ เมื่อวนัที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๒๐ และในการแบ่งแยกดงักล่าวได้แบ่งหกั
ทางสาธารณประโยชน์ดา้นทศิเหนือจดทศิตะวนัออกของโฉนดทีด่นิเลขที่ ๓๑๘๙๗ มคีวามกวา้ง 
๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร โดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗ มผีู้ถือกรรมสิทธิร์วม ๓ คน  
ซึ่งต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิท์ ัง้สามได้ขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗ ในส่วนของตน 
เจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดนิจงัหวดันครปฐมท าการรงัวดัแบ่งแยกที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๓๑๘๙๗ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และรังวัดเขตทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ 
และทศิตะวนัออกไดค้วามกวา้งเพยีง ๓ เมตร และมกีารขอกนัเขตทางสาธารณประโยชน์เพิม่อกี 
๐.๕๐ เมตร จงึมีความกว้างของทางสาธารณประโยชน์รวม ๓.๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
เป็นการรังวัดรุกล ้าเขตทางสาธารณประโยชน์ ท าให้เนื้ อที่เขตทางสาธารณประโยชน์ 
ขาดหายไปจากเดมิ ในขณะที่โฉนดที่ดนิเลขที่ ๓๑๘๙๗ มเีนื้อที่เพิม่ขึ้นจากเดมิ จงึมหีนังสอื
รอ้งเรยีนต่อกรมทีด่นิ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ขอใหเ้พกิถอนโฉนดทีด่นิเลขที ่๓๑๘๙๗ แต่ผูถู้กฟ้องคด ี
มหีนังสอืแจง้ยุตเิรื่องรอ้งเรยีนของผู้ฟ้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีป่ฏเิสธการเพกิถอนโฉนดที่ดนิเลขที ่๓๑๘๙๗ ในส่วนที่รุกล ้า
ทางสาธารณประโยชน์ พร้อมทัง้ให้ผู้ถูกฟ้องคดดี าเนินการกบัเจ้าพนักงานผู้กระท าความผดิ
เกีย่วกบัการรงัวดัและออกโฉนดทีด่นิรกุล ้าทางสาธารณประโยชน์ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างหลกัฐานตามรูปแผนที่ในการรงัวดัที่ดินซึ่งได้มาจาก

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครปฐม แต่ส านักงานเทศบาลเมอืงนครปฐมก็ได้ยนืยนัแล้วว่าแผนที่
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ดงักล่าวเป็นเอกสารในการรงัวดัสอบเขตที่เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบเขตพื้นที่ของเทศบาลเมอืง
นครปฐมจดัท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานผู้บังคับบัญชา หาใช่หลักฐานที่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมได้จัดท าขึ้นไม่  และหลักฐานการรังวัดแบ่งแยกวันที่ ๒๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นหลกัฐานที่ส านักงานที่ดนิจงัหวดันครปฐมได้จดัท าขึน้นัน้ ก็แสดง
เฉพาะรูปแผนที่เนื้อที่ของโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกเท่านัน้ ไม่ได้แสดงระยะความกว้างของ  
ทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก  อย่างไรก็ตาม ได้มีการสอบเขต 
ทางสาธารณประโยชน์พพิาทเป็นครัง้ทีส่องเมือ่วนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๔๒ โดยส านักงานเทศบาล
เมอืงนครปฐมยนืยนัแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ตามผลการสอบเขตครัง้นี้ ซึง่เป็นระยะเวลา
ภายหลังจากที่ได้มีการรงัวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗ แล้ว ปรากฏว่ามีเขตทาง 
ด้านทศิเหนือและทิศตะวนัออกจากหลกัเขตหมายเลข ม-๒๒๙๗ ถึงแนวรัว้เท่ากับ ๔ เมตร  
หลกัเขตหมายเลข ล-๖๗๒๔ ถงึแนวรัว้เท่ากบั ๔.๘ เมตร หลกัเขตหมายเลข ล-๗๑๒๔ ถงึแนวรัว้
เท่ากบั ๕.๔ เมตร และหลกัเขตหมายเลข ม-๒๗๖๗ ถงึแนวก าแพงเท่ากบั ๔ เมตร ตามล าดบั
ซึง่เป็นรปูแผนทีท่ีถู่กตอ้งตรงกบัการรงัวดัแบ่งแยกทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่๓๑๘๙๗ เมื่อวนัที ่๒๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออกของโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๓๑๘๙๗ มรีะยะความกว้าง ๕ เมตร ๕.๘๐ เมตร ๕.๖๕ เมตร และ ๔ เมตร ตามล าดบั 
ไม่ใช่ระยะความกว้าง ๓.๕๐ เมตร อย่างที่ผูฟ้้องคดกีล่าวอ้าง และยงัเป็นระยะความกว้างเกนิกว่า  
๔ เมตร ซึ่งเป็นเขตทางสาธารณประโยชน์ที่กันไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ อีกด้วย แม้จะปรากฏ
ข้อเท็จจรงิว่าการรงัวดัแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน 
๒๕๓๘ จะได้เนื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม ๑๐ ตารางวา แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ได้รบัรอง 
แนวเขตครบถ้วน ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗  
จงึเป็นค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามกฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตั ิ
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๑๘/๒๕๕๕) 

 

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหกัท่ีดินเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ 
 

การจดทะเบียนแบ่งหักท่ีดินในโฉนดท่ีดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ท่ีเป็นการด าเนินการตามค าขอของผู้จ ัดการมรดกของเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
แม้จะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นทางสาธารณประโยชน์ ท่ีดินดังกล่าวก็ตกเป็น 
ทางสาธารณประโยชน์ตัง้แต่วนัท่ีได้ย่ืนค าขอแบ่งหักท่ีดินอันเป็นการแสดงเจตนา 
สละการครอบครองเพ่ือสาธารณประโยชน์แล้ว  ดงันัน้ เมื่อการจดทะเบียนเป็นไปตาม
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เจตนารมณ์ในขณะนั้นของผู้ย่ืนค าขอ และกระบวนการในการรงัวดัแบ่งแยกท่ีดิน 
เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมายแล้ว การท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินปฏิเสธไม่ด าเนินการแก้ไข
การจดทะเบียนแบ่งหกัท่ีดินดงักล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นการกระท า 
ท่ีชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จดัการมรดกของนางสาว ซ. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดิน 

ในโฉนดที่ดนิเลขที่ ๖๑๖๙๙ ได้ยื่นค าขอต่อเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดันนทบุร ีสาขาบางบวัทอง  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี เพื่อใหแ้บ่งแยกทีด่นิดงักล่าวในนามเดมิ ๖ แปลง แต่ในวนัท าการรงัวดัผูฟ้้องคดี
ได้ลงลายมอืชื่อบันทึกถ้อยค าว่า ผู้ฟ้องคดีมคีวามประสงค์ใหม่ขอให้ช่างรงัวดัท าการรงัวัด
แบ่งแยกในนามเดมิ ๗ แปลง โดยแบ่งหกัเป็นคลองสาธารณประโยชน์และทางสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๒ แปลง ส่วนทีเ่หลอือกี ๕ แปลง แบ่งเป็นแปลงยอ่ย  หลงัจากนัน้ ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นค าขอ
แกค้ าขอแบ่งแยกทีด่นิใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดแ้สดงความประสงคใ์นวนัรงัวดั เมื่อช่างรงัวดัไดท้ าการ
รงัวดัและจ าลองรปูแผนทีม่าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูถู้กฟ้องคดกีไ็ดด้ าเนินการจดทะเบยีนแบ่งแยก
ทีด่นิพพิาทใหผู้ฟ้้องคดตีามค าขอ และผูฟ้้องคดไีดร้บัโฉนดทีด่นิพพิาททีแ่บ่งแยกไปแลว้  ต่อมา 
ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นค าขอต่อผูถู้กฟ้องคดเีพื่อใหเ้พกิถอนรายการแบ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาแล้วมคี าสัง่ไม่ด าเนินการให ้ผู้ฟ้องคดจีงึยื่นค าขอให้เพกิถอนรายการ 
จดทะเบยีนดงักล่าวอกีครัง้ พรอ้มทัง้ยื่นหนังสอืชีแ้จงประกอบเพื่อขอใหพ้จิารณาทบทวนการสัง่การ 
โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดไีม่ประสงค์ที่จะจดทะเบยีนแบ่งหกัที่ดนิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
แต่เนื่องจากตนอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ได้ ท าให้แสดงเจตนาไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริง 
และส าคญัผิดในสาระส าคญัแห่งนิติกรรม และร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสือ 
แจง้ผูฟ้้องคดวี่าไม่เหน็ด้วยกบัค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดแีละได้ส่งเรื่องให้ส านักงานทีด่นิจงัหวดั
นนทบุรพีจิารณา  หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดไีดแ้จง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่าเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั
นนทบุรพีจิารณาแลว้ยนืตามความเหน็ของผูถู้กฟ้องคดพีรอ้มแจง้สทิธกิารฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 
ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดเีพกิถอนการจดทะเบยีน
แบ่งหกัทีด่นิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกบัการขอแบ่งแยกที่ดนิพพิาทและการแก้ค าขอ

แบ่งแยกที่ดนิพพิาท รวมทัง้ได้ลงลายมอืชื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วยตนเองในเอกสารต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยชดัแจง้ แมผู้้ฟ้องคดจีะอ้างว่าตนอ่านหนังสอืภาษาไทย
ไม่ได ้แต่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ก่อนทีผู่ฟ้้องคดจีะยื่นค าขอแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ ผูฟ้้องคดเีคยยื่น
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ค ารอ้งต่อศาลจงัหวดันนทบุร ีขอเป็นผู้จดัการมรดกของนางสาว ซ.  ดงันัน้ จงึเหน็ได้ว่าผูฟ้้องคด ี
มคีวามเขา้ใจในการยื่นเอกสารต่อทางราชการหรอือย่างน้อยกน่็าจะมผีูค้อยใหค้ าแนะน าในการ
ด าเนินการดงักล่าว  ดว้ยเหตุนี้ ในการจดัการเกี่ยวกบัทีด่นิในคดนีี้ซึง่เป็นทรพัยม์รดกไม่ว่าจะเป็น
การรบัโอน แบ่งแยก และโอนให้ทายาท ผู้ฟ้องคดีน่าจะต้องมีความรู้หรือมีผู้ให้ค าแนะน า
ด าเนินการ  อกีทัง้ เมือ่ไดร้บัโฉนดทีด่นิทีแ่บ่งแยกแลว้ ผูฟ้้องคดกีน่็าจะสามารถศกึษาและเขา้ใจ
รูปแผนที่และจ านวนเนื้อที่ที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจ านวน ๖ แปลง โดยเฉพาะรูปที่ดิน 
ในโฉนดที่ดินก็ปรากฏชัดเจนว่ามีการแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ หากไม่ถูกต้อง 
ผูฟ้้องคดกีจ็ะต้องทกัท้วงต่อพนักงานเจา้หน้าทีท่นัททีี่รู ้ นอกจากนัน้ เมื่อพจิารณาจากสภาพทีด่นิ
ทีแ่บ่งแยก หากไม่มกีารแบ่งหกัที่ดนิแปลงที่ ๕ ซึ่งอยู่ตรงกลางให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว 
ผู้ที่ได้ร ับมรดกที่ดินแปลงที่ ๓ ที่ดินแปลงที่ ๔ ที่ดินแปลงที่ ๗ รวมทัง้แปลงคงเหลือ 
จะไมม่ทีางออก การแบ่งแยกทีด่นิแปลงที ่๕ เป็นทางสาธารณประโยชน์จงึน่าจะเป็นความประสงค ์
ของผู้ฟ้องคดเีพื่อแก้ปญัหาดงักล่าว ซึ่งจะเหน็ได้ว่าภายหลงัจากการแบ่งแยกโฉนดที่ดนิแล้ว  
ยงัมีการจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวอีกหลายครัง้  การที่ผู้ฟ้องคด ี
ปล่อยเวลาผ่านไปเกอืบสี่ปีจงึได้ยื่นค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดเีพกิถอนรายการจดทะเบยีนดงักล่าว 
ขอ้กล่าวอา้งของผูฟ้้องคดจีงึไม่เพยีงพอทีจ่ะรบัฟงัว่าบนัทกึถ้อยค าของผูฟ้้องคดแีละค าขอแก้ค าขอ
แบ่งแยกที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไม่ใช่การแสดงเจตนาที่แท้จรงิของผู้ฟ้องคดี  ดังนัน้  
การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินในโฉนดที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์จึงฟงัได้ว่าเป็นการ
ด าเนินการตามค าขอของผู้ฟ้องคดี และมิได้เป็นการจดทะเบียนนิติกรรมโดยคลาดเคลื่อน 
หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ แมจ้ะยงัไม่มกีารขึน้ทะเบยีน
ถนนในทีด่นิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ถนนในทีด่นิพพิาทไดต้กเป็นทางสาธารณประโยชน์
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัง้แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาโดยยื่นค าขอ 
แก้ค าขอแบ่งแยกที่ดนิ เพราะเป็นการแสดงเจตนาสละการครอบครองเพื่อสาธารณประโยชน์ 
การครอบครองยอ่มสิน้สุดลงตัง้แต่นัน้ และหาไดม้บีทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดบญัญตัใิหก้ารยกทีด่นิ
ใหเ้ป็นทางสาธารณประโยชน์ต้องท าเป็นหนังสอืมอบให้แก่นายอ าเภอ การที่นายอ าเภอบางบวัทอง
ไม่ได้ไประวงัชี้แนวเขต และรบัทราบการแบ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ในวนัท าการรงัวดั
หรอืการทีย่งัไม่มกีารขึน้ทะเบยีนทางทีแ่บ่งแยกดงักล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์กไ็ม่มผีลให้
ทีด่นิทีห่กัแบ่งเป็นทางดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสทิธิข์องผูฟ้้องคด ีหากแมจ้ะเป็นการแสดงเจตนา
โดยการส าคัญผิดก็เป็นการส าคัญผิดที่เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ  
ฝ่ายผู้ฟ้องคดเีอง จงึไม่อาจอ้างความส าคญัผดินัน้มาเป็นประโยชน์แก่ตน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ปฏเิสธไม่ด าเนินการแก้ไขการจดทะเบยีนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ กไ็ม่เป็น
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การละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนด  ดงันัน้ เมื่อกระบวนการในการรงัวดัแบ่งแยกที่ดนิ
ของผูฟ้้องคดไีดด้ าเนินการไปตามขัน้ตอนที่ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดไว้
รวมทัง้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในขณะนัน้ของผูฟ้้องคดทีีไ่ดย้ื่นค าขอแลว้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่
ไม่ด าเนินการเพกิถอนการจดทะเบยีนแบ่งหกัที่ดนิในโฉนดที่ดนิพพิาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ท่ี อ.๑๔๙/๒๕๕๕) 
 

๕.๒ การจดทะเบียนโอนท่ีดิน 
 

การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนมรดกท่ีดิน
ส าหรบัทายาทผู้มีสิทธิรบัมรดกในฐานะพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ต้องเรียกเก็บ 
ในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรพัย์ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และเมื่อสภาพท่ีดินมรดกมีสภาพติดทางสาธารณประโยชน์มาตัง้แต่ก่อนท่ี
ผู้จ ัดการมรดกจะขอรงัวัดแบ่งหักท่ีดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ การประเมิน 
ราคาทุนทรัพย์ท่ี ดินเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ย่อมต้องค านวณ 
ด้วยราคาประเมินในหน่วยท่ีดินติดทางสาธารณประโยชน์ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้จดัการมรดกของนางสาว จ. ได้น าค าสัง่ศาลจงัหวดักาญจนบุร ี

พร้อมแบบหมายเลข ๓ เลขที่ ๕๒ ซึ่งได้แจ้งการครอบครองที่ดนิไว้ตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๒ 
ของเจ้ามรดกไปยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ส านักงานที่ดิน อ าเภอท่าม่วง  
โดยเจา้หน้าที่บรหิารงานที่ดนิอ าเภอท่าม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้จดทะเบยีนลงชื่อผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้จดัการมรดก พรอ้มทัง้จดทะเบยีนโอนมรดกที่ดนิแปลงดงักล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดทีัง้แปลง  
ผูฟ้้องคดจีงึขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ยกเลกิการจดทะเบยีนโอนมรดก แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ แจง้ว่า
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากการจดทะเบยีนโอนมรดกดงักล่าวได้ด าเนินการโดยชอบ  
ดว้ยกฎหมายแลว้  ต่อมา ผูฟ้้องคดไีดน้ าที่ดนิแปลงดงักล่าวไปยื่นค าขอรงัวดัแบ่งแยกในนามเดมิ  
๗ แปลง และแบ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ ๑ แปลง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
รงัวดัเสรจ็แลว้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ได้แจง้ใหผู้้ฟ้องคดไีปด าเนินการจดทะเบยีนแบ่งแยกในนามเดมิ 
แต่ผู้ฟ้องคดขีอใหร้อเรื่องไว้ก่อน และได้ไปขอจดทะเบยีนโอนมรดกที่ดนิให้แก่นาย ช. ซึง่เป็น
ทายาทคนหนึ่ ง จ านวน ๒๕ ไร่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่าไม่สามารถด าเนินการได้ 
เพราะทีด่นิแปลงดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนโอนมรดกใหแ้ก่ผูฟ้้องคดทีัง้แปลงไปแลว้ หากผูฟ้้องคดี



 
 
๖๙๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ประสงค์จะโอนที่ดินให้นาย ช. จะต้องจดทะเบียนประเภทให้ ซึ่งตามรูปแผนที่ที่ผู้ฟ้องคด ี
ขอรงัวดัแบ่งแยกในนามเดมิไว้ไม่มทีี่ดนิแปลงใดมเีนื้อที่จ านวน ๒๕ ไร่ ผู้ฟ้องคดจีงึยื่นค าขอ 
แก้เป็นขอรงัวดัเปลี่ยนแบบหมายเลข ๓ เป็น น.ส. ๓ แบ่งแยกในนามเดมิ ๒ แปลง แบ่งให ้ 
๒ แปลง และแบ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ ๑ แปลง ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดแ้จง้จ านวนเงนิ
ค่าธรรมเนียมและภาษใีนการจดทะเบยีนแบ่งให ้๒ แปลง เป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณหนึ่งแสนบาท 
ผู้ฟ้องคดีจงึได้มหีนังสือร้องเรยีนต่อนายอ าเภอท่าม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการ
จงัหวดักาญจนบุรวี่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีผิดพลาด 
ไมต่รงกบัความประสงคข์องผูฟ้้องคด ีขอใหแ้กไ้ขการจดทะเบยีนโอนมรดกดงักล่าว หลงัจากนัน้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้้ฟ้องคดไีปด าเนินการจดทะเบยีนตามที่ได้ยื่นค าขอรงัวดั
แบ่งแยกไว้ โดยแจ้งจ านวนเงนิค่าธรรมเนียมและภาษีรวมทัง้สิ้นเป็นเงนิ ๑๕๙,๔๕๕ บาท  
ต่อมา ผูว้่าราชการจงัหวดักาญจนบุรไีดม้หีนงัสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่า การจดทะเบยีนลงชื่อผูฟ้้องคดี
เป็นผู้จดัการมรดกในที่ดินดังกล่าวและการจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการ
ด าเนินการถูกตอ้งตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ และเป็นการ 
จดทะเบยีนโอนมรดกระหว่างพี่น้องร่วมบดิามารดาเดียวกนั จงึต้องเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม  
ร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗  
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
มิใช่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส  
จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนร้อยละ ๐.๕ ของราคาประเมินทุนทรพัย ์ 
ตามข้อ ๒ (๗) (ง) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การจดทะเบียนลงชื่อผู้จ ัดการมรดก 
การจดทะเบยีนโอนมรดก และการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมตามแบบหมายเลข ๓ พนักงานเจา้หน้าที่
ได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนการจดทะเบยีนโอนมรดกที่ดนิ และคนืเงนิค่าธรรมเนียม  
การจดทะเบียนที่เรยีกเก็บไปแล้ว ให้เรยีกเก็บเงนิค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนมรดก  
รอ้ยละ ๐.๕ ของราคาประเมนิทุนทรพัย ์ใหค้ านวณราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิทีข่อจดทะเบยีน
แบ่งให้ตามประกาศจงัหวดักาญจนบุร ีเรื่อง ให้ใช้บญัชีก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์ที่ดิน 
เพื่อเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมฯ ลงวนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 
ในหน่วยทีด่นิไมต่ดิทางทีผู่ฟ้้องคดไีดแ้บ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์  

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ผู้ฟ้องคดเีป็นทายาทผู้มสีทิธไิด้รบัมรดกของนางสาว จ. ในฐานะพี่น้องร่วมบดิา

มารดาเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนมรดกที่ดินตาม 
แบบหมายเลข ๓ เลขที ่๕๒ ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดทีัง้แปลง โดยเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ ๒ 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๖๙๙  
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ของราคาประเมนิทุนทรพัย ์ตามขอ้ ๒ (๗) (ก)๔๗ ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 
จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้ ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็ก าหนดให ้
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมในอตัราร้อยละ ๒ ของจ านวนทุนทรพัย ์ 
เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน  
หรอืระหว่างคู่สมรสเท่านัน้ จงึเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ ๐.๕ ของจ านวนทุนทรพัย ์
ท านองเดียวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ  
ซึง่เป็นกฎกระทรวงทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะทีผู่้ฟ้องคดขีอจดทะเบยีนโอนมรดก ส่วนประเดน็ที่ว่า
การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแบ่งให้นาย  ช.  
โดยค านวณราคาประเมนิในหน่วยทีด่นิตดิทางสาธารณประโยชน์ ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ นัน้  
ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสภาพที่ดินและการไต่สวนของศาลปกครองชัน้ต้นว่า 
สภาพทางทีผู่ฟ้้องคดขีอรงัวดัแบ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์มสีภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์
มาตัง้แต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดจีะขอรงัวดัแบ่งหกัเป็นทางสาธารณประโยชน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอจดทะเบียนแบ่งให้นาย ช. ตามบัญชีก าหนด 
ราคาประเมนิทุนทรพัย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสงัหารมิทรพัย์ 
ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีท้ายประกาศจงัหวดักาญจนบุร ีลงวนัที่ ๑๖ 
ธนัวาคม ๒๕๔๒ ในหน่วยทีด่นิตดิทางสาธารณประโยชน์ จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
ทัง้นี้ ในการประเมนิราคาทุนทรพัย ์พนักงานเจา้หน้าทีต่้องประเมนิตามสภาพท าเลที่ตัง้ทีเ่ป็นจรงิ
ของทีด่นิแปลงนัน้ๆ ประกอบกบัการก าหนดสภาพท าเลทีต่ ัง้ของทีด่นิทีป่รากฏในบญัชกี าหนด
ราคาประเมนิทุนทรพัย ์และตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง๔๘ ประกอบกบัมาตรา ๑๐๕ เบญจ๔๙ 

                                                 
๔๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ขอ้ ๒  ใหเ้รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงันี้ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 

(ก) ค่าจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมมทีุนทรพัย์ 
เรยีกตามราคาประเมนิทุนทรพัยต์ามทีค่ณะกรรมการ 
ก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยก์ าหนด   รอ้ยละ ๒ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๘-๔๙ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

มาตรา ๑๐๔  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
หรอือสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้ข้อจดทะเบยีนเสยีค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมโดยค านวณตามราคาประเมนิทุนทรัพย ์
ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
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แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก าหนดให้ค านวณราคาประเมนิทุนทรพัย์ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ความเห็นชอบต่อการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ที่คณะอนุกรรมการประจ าจงัหวดัเสนอ เพื่อใช้ในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธ ิ
และนิติกรรมส าหรบัอสงัหารมิทรพัย์ที่ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดันัน้ ซึ่งในกรณีนี้จงัหวดักาญจนบุร ี
ได้ประกาศให้ใช้บญัชกี าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยท์ี่ดนิในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม
เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่คณะอนุกรรมการประจ าจงัหวดักาญจนบุรไีดก้ าหนดไว ้และไดผ้่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์แล้ว ส่วนหนังสอืกรมที่ดิน  
ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว. ๗๗๖๖ ลงวนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๐ เป็นเพียงหนังสือที่อธิบดีกรมที่ดิน 
วางแนวทางในการประเมนิราคาทุนทรพัยเ์พื่อให้เจา้หน้าที่ปฏบิตัใิห้ถูกต้องเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกันเท่านัน้  ดงันัน้ จงึเห็นได้ว่าการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนโอนมรดกให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน 
เพื่อเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนแบ่งให้นาย ช. โดยค านวณราคาประเมนิในหน่วยที่ดนิ
ตดิทางสาธารณประโยชน์ เป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๓๒/๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
การขอจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ในกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  

ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยค านวณตามจ านวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียน  
แสดงตามความเป็นจรงิ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๐๕ เบญจ ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยม์อี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการในการก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์ของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อเรยีกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ให้ความเห็นชอบต่อการก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์ที่คณะอนุกรรมการประจ าจงัหวดัเสนอเพื่อใช้ 

ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมส าหรบัอสงัหารมิทรพัย์ทีต่ ัง้อยู่ในเขตจงัหวดันัน้ หรอืในทอ้งทีห่นึ่ง
ทอ้งทีใ่ดในเขตจงัหวดันัน้ 

(๓) วินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กรมที่ดิน 
ขอความเหน็ 

(๔) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก าหนด  
ราคาประเมนิทุนทรพัยม์อบหมายกไ็ด ้แลว้รายงานต่อคณะกรรมการก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์ 

(๕) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายนี้หรอืกฎหมายอื่น 
ราคาประเมนิทุนทรพัย์ที่คณะกรรมการก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์ไดใ้หค้วามเห็นชอบตาม (๒) แล้วให ้

ปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานทีด่นิจงัหวดั ส านกังานทีด่นิสาขา และส านกังานเขต หรอืทีว่่าการอ าเภอหรอืทีว่่าการกิง่อ าเภอทอ้งที่ 
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๖. กรณีอ่ืนๆ 
 

๖.๑ การจดัท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
 

การแจ้งการครอบครองท่ีดินในขณะท่ียงัไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้นิคมสหกรณ์ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
และถือไม่ได้ว่าผู้แจ้งการครอบครองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ผูถื้อครองท่ีดินจะน าค าพิพากษาของศาลยุติธรรมท่ีพิพากษาว่า
ท่ีดินอยู่ในความครอบครองของนิคมสหกรณ์ไปแสดงต่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ 
เพ่ือขอให้ออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน. ๕) ให้แก่ผู้ถือครอง กรณีกมิ็ใช่เป็นการ
สมคัรรบัการคดัเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ การท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ไม่ด าเนินการออก กสน. ๕ ให้แก่ผูถื้อครองจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ปฏิบติั และเมื่อปรากฏว่ามีราษฎรรายอ่ืนเข้ามาแย่งการครอบครองท่ีดิน
ดงักล่าวโดยเป็นผู้ได้รบัการคดัเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์และได้ย่ืนค าขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ท่ีดิน ทัง้ยงัด าเนินกระบวนการออกเอกสาร กสน. ๕ ให้แก่
ราษฎรรายนัน้อย่างถกูต้องตามขัน้ตอนของกฎหมาย การออก กสน. ๕ ให้แก่ราษฎร
ดงักล่าวย่อมเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดซีึง่ครอบครองท าประโยชน์ในทีด่นิไม่มเีอกสารสทิธไิดแ้จง้การครอบครอง

ทีด่นิต่อนิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ และเจา้หน้าทีข่องนิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ด าเนินการรงัวดัสอบเขต 
ปกัหลกัเขตเสาปูน พร้อมทัง้ลงรูปที่ดินไว้ในแผนผงัของนิคมสหกรณ์วงัน ้าเย็นให้เป็นที่ดิน 
แปลงเลขที่ ๔๘ ก. แล้ว แต่ภายหลังจากที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้นิคมสหกรณ์  
ในท้องที่อ าเภอสระแก้ว อ าเภอวงัน ้าเยน็ อ าเภอวฒันานคร และกิ่งอ าเภอคลองหาด อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัปราจนีบุร ีพ.ศ. ๒๕๒๙ ก าหนดแนวเขตครอบคลุมที่ดนิแปลงเลขที่ ๔๘ ก.  
ผู้ฟ้องคดีได้มีข้อพิพาทกับนาง พ. เจ้าของที่ดินข้างเคียง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เกี่ยวกับ 
สทิธคิรอบครองทีด่นิ เนื่องจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดน้ ารถแทรกเตอรเ์ขา้ไปบุกรุกไถปรบัหน้าดนิ
ในที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นจ าเลยต่อศาลจงัหวัดปราจนีบุร ี
ในข้อหาบุกรุก แต่ศาลพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในความครอบครอง 
ของนิคมสหกรณ์วังน ้ าเย็น ผู้ฟ้องคดีมิใช่เจ้าของที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานนิคมสหกรณ์จงัหวดัสระแก้วและผูอ้ านวยการนิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
ด าเนินคดกีบัผูบุ้กรุกทีด่นิและขอให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ออกเอกสารสทิธใินทีด่นิแปลงพพิาทใหแ้ก่
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ผู้ฟ้องคด ีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ฟ้องคดสีมคัรเขา้เป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็และแจ้งให ้
ผู้ฟ้องคดไีปให้ถ้อยค าต่อนายอ าเภอและเจ้าหน้าที่ก่อนตามขัน้ตอนการสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ
นิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ หากไมไ่ปตามก าหนดจะถอืว่าสละสทิธทินัที ปรากฏว่าผูฟ้้องคดไีม่ไดไ้ป
ตามก าหนด ท าให้ไม่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้เป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ แต่ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่า 
ตนไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สาม จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่ใหอ้ธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) รวมทัง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ ออกเอกสารสทิธใิห้แก่ผู้ฟ้องคด ีซึ่งศาลปกครองชัน้ต้นมคี าพพิากษายกฟ้อง และขอ้เทจ็จรงิ
ปรากฏตามทางการพจิารณาของศาลปกครองชัน้ต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้รบัการคดัเลอืก 
ให้เป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ออกหนังสอืแสดงการท าประโยชน์ 
(กสน. ๕) ในทีด่นิพพิาทใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ แลว้ ผูฟ้้องคดจีงึยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
โตแ้ยง้ว่าการออก กสน. ๕ ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ขอใหเ้พกิถอน กสน. ๕ 
ดงักล่าว และใหอ้อกเอกสารสทิธใินทีด่นิพพิาทแก่ผูฟ้้องคด ี

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ผู้ฟ้องคดีไม่เคยสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์วังน ้ าเย็น 

ถงึแมว้่าผูฟ้้องคดจีะไดเ้คยแจง้การครอบครองทีด่นิพพิาทต่อเจา้หน้าทีข่องกรมส่งเสรมิสหกรณ์
แล้วก็ตาม แต่การแจ้งการครอบครองลกัษณะนี้เป็นเพียงการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ  
การครอบครองที่ดนิของราษฎรในโครงการจดัตัง้นิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ซึ่งมผีลท าให้ทางนิคม
สหกรณ์ทราบว่ามรีาษฎรรายใดครอบครองท าประโยชน์ในที่ดนิพพิาทอยู่บ้าง โดยในขณะนัน้ 
ยงัไม่มกีารตราพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้นิคมสหกรณ์วงัน ้าเย็น การแจ้งการครอบครองที่ดิน  
ของผูฟ้้องคดจีงึมอิาจถอืไดว้่าเป็นการสมคัรเขา้เป็นนิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็และถอืไม่ไดว้่าผูฟ้้องคดี
ได้สทิธคิรอบครองที่ดนิพพิาทโดยชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ฟ้องคดปีระสงค์จะได้สทิธคิรอบครอง 
ในที่ดนิพพิาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดจีะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตัิจดัที่ดนิ
เพื่อการครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยสมคัรเขา้เป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ ถงึแมภ้ายหลงัจากที่
มพีระราชกฤษฎกีาจดัตัง้นิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็แล้ว ผูฟ้้องคดจีะมขีอ้พพิาทเกี่ยวกบัสทิธใินทีด่นิ
กบัเจา้ของที่ดนิขา้งเคยีง ซึง่ศาลจงัหวดัปราจนีบุรพีพิากษาว่า ทีด่นิพพิาทอยู่ในความครอบครอง
ของนิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ โดยผู้ฟ้องคดไีด้น าค าพพิากษาดงักล่าวมาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
รกัษาสิทธิของผู้ฟ้องคดีและออก กสน. ๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็มิอาจถือได้ว่าเป็นการสมคัร 
รบัการคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ออก กสน. ๕ 
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจงึไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิ แม้ต่อมา 
ผูฟ้้องคดจีะได้ยื่นใบสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ แต่ก็เป็นเวลา
ภายหลงัจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีน้ีแล้ว และผู้ฟ้องคดีก็มไิด้ไปเข้ารบัการสอบคดัเลือก 
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ตามก าหนดการสอบคัดเลือก จึงมิได้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์วังน ้ าเย็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ยอ่มมอิาจออก กสน. ๕ ส าหรบัทีด่นิพพิาทใหแ้ก่ผูฟ้้องคดไีด ้เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า นางสาว พ. 
ได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดนิพพิาทโดยผู้ฟ้องคดไีม่ได้ฟ้องคดเีพื่อเอาคนืซึ่งการครอบครอง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีรู่ว้่าถูกแย่งการครอบครองตามมาตรา ๑๓๗๕๕๐ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์นางสาว พ. จงึมสีทิธคิรอบครองที่ดนิพพิาทดกีว่าผูฟ้้องคด ีผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๓ 
ท าสญัญาซือ้ทีด่นิพพิาทจากนางสาว พ. ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จงึรบัโอนสทิธแิละหน้าทีข่องนางสาว พ. 
การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดค้รอบครองท าประโยชน์ในทีด่นิพพิาทตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา 
ย่อมท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มสีิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ฟ้องคดี  อย่างไรก็ตาม  
ทีด่นิพพิาทเป็นทีด่นิของรฐัทีอ่ยู่ภายในเขตนิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มอี านาจ
อนุญาตใหเ้ฉพาะสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็เท่านัน้ทีจ่ะเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิพพิาทไดต้าม
พระราชบญัญตัจิดัที่ดนิเพื่อการครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ได้รบัการคดัเลอืก
ให้เข้าเป็นสมาชกินิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็และยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดนิแปลง
พพิาท โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ตรวจสอบแผนผงัที่ดนิของนิคมสหกรณ์พบว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
ครอบครองทีด่นิทบัทีด่นิของผูฟ้้องคด ีแต่ในระหว่างการขอออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์
ในที่ดนิ (กสน. ๓) ไม่มผีู้ใดคดัค้าน ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึจดัท ารายละเอียดประกอบรายงาน 
ขออนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าท าประโยชน์ในที่ดินพิพาทและปิดประกาศแผนผงัที่ดิน 
พรอ้มรายการออก กสน. ๓ ไว้ใหส้มาชกินิคมสหกรณ์ได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดคดัค้าน  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึออก กสน. ๓ ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จะเหน็ได้ว่า กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามข้อ ๕๕๑ และข้อ ๘๕๒ ของระเบยีบกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธปีฏบิตัิ 
ในการอนุญาตให้สมาชกินิคมสหกรณ์เข้าท าประโยชน์ในที่ดนิของนิคมสหกรณ์ และการออก
                                                 

๕๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
มาตรา ๑๓๗๕ ถ้าผูค้รอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมชิอบดว้ยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผูค้รอบครองมสีทิธ ิ

จะไดค้นืซึง่การครอบครอง เวน้แต่อกีฝา่ยหนึ่งมสีทิธเิหนือทรพัยส์นิดกีว่าซึง่จะเป็นเหตุใหเ้รยีกคนืจากผูค้รอบครองได ้
การฟ้องคดเีพือ่เอาคนืซึง่การครอบครองนัน้ ท่านว่าตอ้งฟ้องภายในปีหนึ่งนบัแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง 

๕๑-๕๒ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์  
เขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิของนิคมสหกรณ์ และการออกหนงัสอืแสดงการท าประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ้ ๕ ใหน้ิคมสหกรณ์พจิารณาจดัสมาชกินิคมสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชกินิคมสหกรณ์แล้วลงในแผนผงัจดัแบ่ง
ที่ดิน และรายงานขออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์นัน้ๆ เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด  
ทา้ยระเบยีบฯ นี้ โดยเรว็ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๘ หากปรากฏรายละเอียดในระวางที่ดนิหรอืแผนผงัจดัแบ่งที่ดินที่ขออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ 

เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น รูปแผนที่ ชื่อผู้ครอบครอง หรือเอกสารประกอบ  
การขออนุญาต เป็นตน้ เมือ่นิคมสหกรณ์ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ต้องชี้แจงรายละเอยีดประกอบการพจิารณาในคราวเดยีวกนั  
กบัทีร่ายงานขออนุญาตใหส้มาชกินิคมสหกรณ์เขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิของนิคมสหกรณ์ 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หนังสอืแสดงการท าประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ย่อมมอี านาจอนุญาตให้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ เขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิแปลงดงักล่าวไดต้ามมาตรา ๘๕๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัทีด่นิเพื่อการครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑ และการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ออก กสน. ๕ ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๓ ในเวลาต่อมานัน้ ก็ปรากฏว่าระยะเวลานับตัง้แต่วนัที่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ได้เขา้เป็นสมาชกิ
นิคมสหกรณ์วงัน ้าเยน็จนถงึวนัที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ออก กสน. ๕ มรีะยะเวลาเกนิกว่า ๕ ปีแล้ว 
กรณีจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๕๔ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ฉบบัดงักล่าว  ดงันัน้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิว่าการด าเนินการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓  
เข้าท าประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมีการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ  
หรอืมกีารใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบแต่อย่างใด การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ออก กสน. ๕ ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๓ จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ทัง้นี้  ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินนัน้ 
มทีัง้ข ัน้ตอนทีใ่ชห้ลกักฎหมายปกครองและหลกักฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์งัคบั ศาลจงึหยบิยก
หลกักฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่พพิาทนัน้มาใช้ได้ ถ้าเป็นการพพิาทกนัระหว่างรฐั 
กบัราษฎรกจ็ะน าหลกักฎหมายปกครองมาใชบ้งัคบั ถ้าเป็นการพพิาทระหว่างราษฎรกบัราษฎร
ก็จะต้องใช้หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ   พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๓๔/๒๕๕๔) 

 

๖.๒ การจดัรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

การก าหนดแปลงท่ีดินให้ใหม่โดยออกเป็นโฉนดท่ีดินฉบบัใหม่ท่ีมีเน้ือท่ี
ลดลงจากท่ีมีอยู่ในฉบบัเดิมอนัเน่ืองมาจากการหกัเน้ือท่ีดินไม่เกินร้อยละเจด็ของมูลค่า
ประเมินท่ีดินเดิมเพ่ือสร้างส่ิงสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบญัญติัจดัรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ย่อมเป็นการกระท าท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย และวตัถปุระสงค์ของการจดัรปูท่ีดินเป็นการน าท่ีดินทุกแปลงท่ีเข้าร่วม
โครงการจดัรปูท่ีดินมารวมกนัเพ่ือวางผงัจดัแปลงท่ีดินใหม่ ส านักงานจดัรปูท่ีดินจงัหวดั 
 
                                                 

๕๓-๕๔ พระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑ 
มาตรา ๘ ใหอ้ธบิดมีอี านาจอนุญาตใหส้มาชกินิคมเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิของนิคมตามก าลงัแห่งครอบครวั

ของสมาชกินิคมนัน้ แต่ไมเ่กนิครอบครวัละหา้สบิไร่ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ท าประโยชน์ในที่ดินแล้ว  

และไดเ้ป็นสมาชกินิคมมาเป็นเวลาเกนิกว่าหา้ปี ทัง้ไดช้ าระเงนิช่วยทุนทีร่ฐับาลไดล้งไปตามมาตรา ๑๐ และช าระหนี้เกีย่วกบั
กจิการของนิคมใหแ้ก่ทางราชการเรยีบรอ้ยแลว้ ใหอ้อกหนงัสอืแสดงการท าประโยชน์ใหแ้ก่ผูน้ัน้ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๐๕  
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จึงสามารถน าท่ีดินทัง้หมดมาปรบัและชดเชยเน้ือท่ีกนัได้ ซ่ึงหากมีการด าเนินการ 
ตามขัน้ตอนของการจดัรูปท่ีดินครบถ้วนแล้ว ตัง้แต่เร่ิมประกาศก าหนดเขตท้องท่ี 
ท่ีจะส ารวจเป็นเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน จนกระทัง่มีการก าหนดแปลงท่ีดินใหม่ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีย่อมไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏิบติัแต่อย่างใด 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ ฟ้องคดีน าที่ดินเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินรวม ๓ แปลง ได้แ ก่ ที่ดิน 

ตามโฉนดที่ดนิเลขที่ ๒๕๗๓ ทัง้แปลง ที่ดนิตามโฉนดที่ดนิเลขที่ ๓๒๕๒ ทัง้แปลง และที่ดนิ
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๒๑ บางส่วน คิดเป็นเนื้อที่ที่ผู้ฟ้องคดีน าเข้าร่วมโครงการทัง้สิ้น 
จ านวน ๑๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา หรอื ๔,๘๒๐ ตารางวา ส านักงานจดัรูปที่ดินจงัหวดัสิงห์บุร ี 
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี ด าเนินการจดัรูปที่ดนิให้ผู้ฟ้องคดใีหม่ได้เป็นโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๔๙๓๖ เนื้อที ่ 
๑๑ ไร ่๒ งาน ๑๙ ตารางวา หรอื ๔,๖๑๙ ตารางวา โดยก าหนดใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัทีด่นิแปลงเดมิ 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๓ และเลขที่ ๓๒๕๒ ซึ่งรูปที่ดินและเนื้อที่ที่จดัให้ใหม่นี้มีการ
เปลีย่นแปลงเลก็น้อย โดยไดห้กัเนื้อทีแ่ปลงทีส่องดา้นทศิตะวนัออกเป็นแนวคูส่งน ้าแลว้เพิม่เนื้อที่
ส่วนที่อยู่ต่อท้ายที่ดินแปลงที่สองด้านทิศใต้ ซึ่งผู้ฟ้องคดเีห็นว่าหากหกัเนื้อที่ร้อยละห้าของ 
เนื้อทีด่นิทัง้สามแปลงทีผู่ฟ้้องคดนี าเขา้ร่วมโครงการจดัรปูทีด่นิตามทีเ่จา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดี
แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบในวนัประชุม ผู้ฟ้องคดกี็ควรได้รบัที่ดนิที่ยงัคงเหลอืเน้ือที่อีก  
๗๙ ตารางวา จงึไดท้วงถามใหผู้ถู้กฟ้องคดอีอกโฉนดทีด่นิเพิม่ใหผู้ฟ้้องคดเีน้ือที ่๗๙ ตารางวา 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ด าเนินการให้ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลพพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ออกโฉนดทีด่นิเน้ือที ่๗๙ ตารางวา ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
พระราชบญัญตัจิดัรปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้วางหลกัการก าหนด

แปลงทีด่นิใหม่ให้แก่เจา้ของทีด่นิที่เขา้ร่วมโครงการแต่ละรายตามมูลค่าสุทธขิองทีด่นิทีเ่จา้ของ
ทีด่นิจะไดร้บัหลงัหกัเนื้อทีเ่พื่อสรา้งระบบชลประทาน การระบายน ้า ถนน หรอืสาธารณูปโภคอื่นๆ 
โดยให้เจ้าของที่ดินได้รบัที่ดินแปลงเดิม หรอืได้รบัที่ดนิแปลงเดมิบางส่วนหรอืใกล้เคียงกัน  
เมือ่ผูฟ้้องคดไีดน้ าทีด่นิเขา้ร่วมโครงการจดัรปูทีด่นิจ านวน ๓ แปลง ไดแ้ก่ ทีด่นิตามโฉนดทีด่นิ
เลขที ่๒๕๗๓ เลขที ่๓๒๕๒ และเลขที ่๗๕๒๑ เนื้อทีร่วม ๑๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา ซึง่ผูถู้กฟ้องคดี
ได้ก าหนดแปลงที่ดินใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินบริเวณที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๓  
และเลขที่ ๓๒๕๒ โดยออกเป็นโฉนดทีด่นิใหม่เลขที่ ๑๔๙๓๖ เนื้อที ่๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา 
เป็นเนื้อที่ที่ดินลดลงกว่าเดมิร้อยละ ๔.๑๘ ของจ านวนเน้ือที่ดินที่มอียู่เดิม กรณีจงึฟงัได้ว่า 
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ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการจดัรูปโดยก าหนดจ านวนเน้ือที่ของที่ดินแปลงใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
ไม่เกินร้อยละห้าตามที่ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีและไม่เกินร้อยละเจ็ดตามที่มาตรา ๓๙๕๕ แห่ง
พระราชบญัญตัิจดัรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ บญัญตัิไว้แล้ว ซึ่งวตัถุประสงค์ของ 
การจดัรปูทีด่นิเป็นการน าทีด่นิทุกแปลงทีเ่ขา้ร่วมโครงการมารวมกนัเพื่อวางผงัจดัแปลงทีด่นิใหม่ 
โดยเมื่อพจิารณาเนื้อที่และรปูแผนทีข่องโฉนดทีด่นิเลขที ่๒๕๗๓ และเลขที ่๓๒๕๒ รวมเนื้อที ่
๑๑ ไร่ ๑ งาน และรูปแผนที่ของโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๔๙๓๖ ซึง่เป็นที่ดนิแปลงใหม่เนื้อที่ ๑๑ ไร ่ 
๒ งาน ๑๙ ตารางวา เหน็ได้ว่าทีด่นิแปลงใหม่มเีนื้อที่เพิม่ขึน้จากที่ดนิโฉนดทีด่นิเลขที่ ๒๕๗๓ 
และเลขที่ ๓๒๕๒ อกีจ านวน ๑ งาน ๑๙ ตารางวา แมข้อ้เทจ็จรงิไม่ปรากฏว่าไดม้กีารน าที่ดนิ
ไปท าถนนและคูน ้าเป็นจ านวนเนื้อที่เท่าใด แต่จากรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.๙) ปรากฏว่า 
ทางทศิใตข้องทีด่นิแปลงใหม่มเีนื้อทีเ่พิม่ขึน้มากกว่าเนื้อทีท่ีถู่กหกัเป็นแนวคูส่งน ้าและแนวถนน
ทางทศิตะวนัออก  ดงันัน้ จงึฟงัไดว้่าผูถู้กฟ้องคดไีดน้ าเน้ือทีท่ี่ดนิของโฉนดที่ดนิเลขที ่๗๕๒๑ 
จ านวน ๗๙ ตารางวา มาเข้าร่วมในการจัดรูปที่ดินและได้ชดเชยที่ดินดังกล่าวตามเนื้อที ่
ที่เพิ่มมากขึ้นทางด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงใหม่แล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาขัน้ตอน 
การด าเนินการของผูถู้กฟ้องคดตีัง้แต่เริม่ประกาศก าหนดขอบเขตทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเป็นเขตโครงการ
จดัรปูทีด่นิในบรเิวณทีด่นิของผูฟ้้องคดตีัง้อยู่ จนกระทัง่มกีารก าหนดแปลงทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีลว้ 
เหน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดไีดด้ าเนินการไปตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนดแลว้ จงึไม่เป็นการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิแต่อย่างใด  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๑๒/๒๕๕๔) 

 

๖.๓ การปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

๖.๓.๑ การจัดท่ีดินและการคัดเลือกเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร 
ให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรปูท่ีดิน 

 

เกษตรกรผู้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินโดยอาศัยสิทธิของบุคคลอ่ืน 
ย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าเ จ้าของสิทธินั้น เ ม่ือเ จ้าของสิทธิได้สละสิทธิและส่งมอบ 
 
                                                 

๕๕ พระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
มาตรา ๓๙ มูลค่าของที่ดินและทรพัย์สินอื่นในที่ดินที่เจ้าของที่ดินแต่ละแปลงได้สละให้แก่ส่วนรวมเพื่อใช้ 

ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ตอ้งมมีลูค่าไมเ่กนิรอ้ยละเจด็ของมลูค่าประเมนิทีด่นิเดมิ 
หากมูลค่าของที่ดนิและทรพัย์สินอื่นในที่ดนิที่ใช้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มมีูลค่าเกนิร้อยละเจ็ดของมูลค่า

ประเมนิทีด่นิเดมิใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายค่าทดแทนแก่เจา้ของที่ดนิแต่ละรายเป็นเงนิส าหรบัส่วนทีเ่กนิรอ้ยละเจ็ด
ของมลูค่าประเมนิทีด่นิเดมินัน้ 
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การครอบครองท่ีดินให้แก่บุคคลภายนอก โดยท่ีบุคคลภายนอกได้เข้าครอบครอง 
และเป็นผู้มีคุณสมบติัท่ีจะได้รบัการคัดเลือกให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
บคุคลภายนอกย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รบัการจดัท่ีดินแปลงท่ีตนได้รบัการโอนสิทธิมา  ดงันัน้ 
การท่ีคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวดัมีมติให้จัดท่ีดินดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก 
จึงมิใช่ค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีทัง้สี่ได้ครอบครองท าการเกษตรในที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิ

ซึ่งปจัจุบนัเป็นเขตปฏริูปที่ดนิจงัหวดัสกลนคร นาย ท. ผู้เป็นสามขีองผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ และเป็น 
บดิาของผูฟ้้องคดทีี ่๒ ถงึผูฟ้้องคดทีี ่๔ ไดน้ าเจา้หน้าทีเ่ขา้ด าเนินการรงัวดัทีด่นิพพิาทโดยระบุว่า
ได้ที่ดนิมาจากการยกให้ของบดิาและได้ยื่นค าขอกระจายสทิธกิารถอืครองที่ดนิแปลงดงักล่าว
ส่วนหน่ึงให้แก่ผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ด้วย แต่นาย ก. ได้ยื่นฟ้องคดีขบัไล่นาย ท. และผู้ฟ้องคดทีี่ ๔  
ออกจากที่ดินพิพาทต่อศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อ้างว่านาย ท. อยู่อาศัยในที่ดินพิพาท 
โดยอาศัยสิทธิของนาย ก. คดีถึงที่สุดโดยศาลจงัหวดัสว่างแดนดินพิพากษาขบัไล่นาย ท.  
และผูฟ้้องคดทีี ่๔ ออกจากทีด่นิพพิาท  หลงัจากนัน้ นาย ก. ไดแ้จง้ความประสงคต่์อส านักงาน
การปฏริปูที่ดนิจงัหวดัสกลนครเพื่อกระจายสทิธกิารครอบครองที่ดนิพพิาทให้แก่น้องสาวสามคน  
ต่อมา ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจงัหวัดสกลนครได้ประกาศให้เกษตรกร  
ยื่นค าร้องขอเข้าท าประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าว คู่กรณีทัง้สองฝ่ายจึงยื่นค าร้อง 
ขอเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิพพิาท คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัสกลนคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
พจิารณาแล้วเหน็ว่านาย ท. และผู้ฟ้องคดทีี่ ๔ ท าประโยชน์ในที่ดนิพพิาทโดยการอาศยัสทิธิ
ของนาย ก. ส่วนนาย ก. แมจ้ะเป็นนักบวชในศาสนาครสิต์และมใิช่เกษตรกรกส็ามารถสละสทิธิ
และส่งมอบการครอบครองที่ดินได้ เมื่อได้ส่งมอบการครอบครองที่ดนิให้แก่น้องสาวทัง้สาม 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดจึงมีมติจัดที่ดินแปลงพิพาท  
ใหก้บัน้องสาวทัง้สามของนาย ก. ผูฟ้้องคดทีัง้สีเ่หน็ว่าการกล่าวอ้างค าพพิากษาของศาลมาตดัสทิธิ
ของผู้ฟ้องคดีทัง้สี่เป็นการกระท าไม่ชอบและได้อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทัง้สี่จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนมต ิ
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ด าเนินการจดัทีด่นิพพิาทใหก้บัผูฟ้้องคดทีัง้สี ่
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ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ผู้ฟ้องคดทีัง้สี่และน้องสาวทัง้สามของนาย ก. ถูกจดัให้เป็นเกษตรกรอื่น

ตามข้อ ๘ (๓)๕๖ ของระเบียบคณะกรรมการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้ร ับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิ น 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยน้องสาวทัง้สามของนาย ก. ไดร้บัการกระจายสทิธใินทีด่นิพพิาท
จากนาย ก. และเขา้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดนิพพิาทภายหลงัจากที่ศาลจงัหวดัสว่างแดนดนิ 
ได้มีค าพิพากษาว่านาย ก. มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทดีกว่านาย ท. และผู้ฟ้องคดีที่ ๔  
สว่นผูฟ้้องคดทีี ่๑ ถงึผูฟ้้องคดทีี ่๓ อาศยัสทิธคิรอบครองของนาย ท. ซึง่ศาลจงัหวดัสว่างแดนดนิ
ได้พพิากษาแล้วว่านาย ท. และผู้ฟ้องคดทีี่ ๔ ไม่มสีทิธคิรอบครองที่ดนิพพิาท ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑  
ถงึผูฟ้้องคดทีี ่๓ ซึง่อาศยัสทิธขิองนาย ท. จงึไม่มสีทิธคิรอบครองดกีว่านาย ท. และเมื่อนาย ท. 
และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถูกศาลจังหวัดสว่างแดนดินพิพากษาขบัไล่ออกจากที่ดินแปลงพิพาท 
โดยคดถีงึทีสุ่ดแลว้ ค าพพิากษายอ่มผกูพนัคู่ความรวมถงึผูส้บืสทิธขิองคู่ความตามมาตรา ๑๔๕๕๗ 
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดคีวามแพ่ง ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ถงึผู้ฟ้องคดทีี่ ๓ จงึต้องผูกพนั
ตามค าพพิากษาดงักล่าวด้วย  นอกจากนี้ นาย ท. ไม่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนขอรบัทีด่นิจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากถูกถอนการขึ้นทะเบียนไปแล้ว จึงไม่เป็นเกษตรกร 

                                                 
๕๖ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคดัเลือก

เกษตรกรซึง่จะมสีทิธไิดร้บัทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๘ เกษตรกรผู้จะได้ร ับการพิจารณาคัดเลือกเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ ต้องอยู่ใน

หลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(๑) เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรฐัหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดนิที่น ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

และเป็นผูท้ ากนิในทีด่นินัน้ 
(๒) เกษตรกรผูไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนขอรบัทีด่นิท ากนิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
(๓) เกษตรกรอื่นตามทีค่ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัก าหนด 
ใหค้ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัเป็นผูพ้จิารณาในการจดัล าดบัเกษตรกรทีจ่ะจดัทีด่นิใหต้ามวรรคหนึ่ง 

๕๗ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดคีวามแพ่ง 
มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บงัคบับทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพจิารณาใหม่ 

ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ใดๆ ใหถ้อืว่าผกูพนัคู่ความในกระบวนพจิารณาของศาลทีพ่พิากษาหรอืมคี าสัง่ นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดพ้พิากษา
หรอืมคี าสัง่ จนถงึวนัทีค่ าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ไดถู้กเปลีย่นแปลง แกไ้ข กลบัหรอืงดเสยี ถา้หากม ี

ถงึแมศ้าลจะได้กล่าวไว้โดยทัว่ไปว่าให้ใช้ค าพพิากษาบงัคบัแก่บุคคลภายนอกซึ่งมไิด้เป็นคู่ความในกระบวน
พจิารณาของศาลดว้ยกด็ ีค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ย่อมไมผ่กูพนับุคคลภายนอก เวน้แต่ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕ 
และ ๒๗๔ และในขอ้ต่อไปนี้ 

(๑) ค าพพิากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรอืความสามารถของบุคคล หรอืค าพพิากษาสัง่ให้เลกินิติบุคคล หรือค าสัง่ 
เรือ่งลม้ละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึน้อา้งองิหรอืจะใชย้นัแก่บุคคลภายนอกกไ็ด้ 

(๒) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิแ์ห่งทรัพย์สินใดๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยัน 
แก่บุคคลภายนอกได ้เวน้แต่บุคคลภายนอกนัน้จะพสิจูน์ไดว้่าตนมสีทิธดิกีว่า 
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ตามข้อ ๘ (๑) และ (๒) ของระเบยีบข้างต้น และจากการตรวจสอบคุณสมบตัขิองน้องสาวทัง้สาม
ของนาย ก. พบว่า เป็นผู้ยากจนจรงิ ไม่มทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง ซึง่หนึ่งในนัน้มทีี่ดนิเลก็น้อย
เป็นประเภทที่อยู่อาศยั ประกอบกบัทัง้สามคนได้ครอบครองที่ดนิพพิาทอยู่แล้วเพื่อใช้ท านา 
และสวนผลไม ้จงึเหน็ไดว้่า น้องสาวทัง้สามของนาย ก. เป็นผูม้คีุณสมบตัเิป็นเกษตรกรทีม่สีทิธิ
จะได้รบัที่ดนิจากการปฏริูปที่ดนิตามนัยมาตรา ๓ (๑)๕๘ แห่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑ ์
และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้ได้ครอบครองที่ดินของรัฐที่น ามา
ด าเนินการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมและเป็นผู้ท ากนิในที่ดนินัน้ตามข้อ ๘ (๑) ของระเบยีบ 
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการคดัเลอืก
เกษตรกร ซึ่งจะมสีทิธไิด้รบัที่ดนิจากการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมฯ  ดงันัน้ การที่น้องสาว 
ทัง้สามของนาย ก. เป็นผู้ได้รบัที่ดินพิพาทไปจึงเป็นการพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้วางนโยบายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เมื่อไดพ้จิารณาแล้วว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ชอบดว้ยกฎหมาย จงึไม่จ าต้องวนิิจฉัย
ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๗๑๑/๒๕๕๔) 

 

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการคดัเลือกเกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิได้รบัท่ีดินจากการปฏิรปูท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดกรอบเวลาในการคดัเลือกและจดัเกษตรกร 
เข้าท ากินตามแปลงท่ีก าหนดให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศ
ให้เกษตรกรย่ืนค าร้องขอเข้าท าประโยชน์  ดงันัน้ แม้ว่าจะเป็นกรณีท่ีเกษตรกรสามารถ
จดัหาท่ีดินเองได้ โดยไม่จ าต้องรอให้ส านักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมจดัซ้ือท่ีดิน 
หากศาลเห็นว่าการขยายระยะเวลาด าเนินการจัดท่ีดินไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่เกษตรกรผู้ มี สิทธิได้ร ับการจัดท่ีดิน ย่อมอาจก าหนดค าบังคับให้ส านักงาน 

                                                 
๕๘ พระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕  

มาตรา ๓ บุคคลซึง่อยู่ในหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าเป็นเกษตรกร 
(๑) ผู้ยากจน ซึ่งหมายถึงผูม้รีายได้ไม่สูงกว่าอตัรารายได้ที่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมก าหนด

รายไดต้าม (๑) ใหห้มายความรวมถงึสทิธหิรอืประโยชน์อื่นทีส่ามารถค านวณเป็นตวัเงนิไดด้ว้ย 
(๒) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึงผู้ที่จบการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรอืเทยีบเท่าในประเภทวชิาเกษตรกรรม 
(๓) บุตรของเกษตรกร ซึง่หมายถงึบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั 
ทัง้นี้ บุคคลดงักล่าวต้องไม่มอีาชพีอนัมรีายได้ประจ าเพยีงพอแก่การยงัชพีอยู่แล้ว ไม่มทีี่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  

เป็นของตนเอง และประสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั 
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การปฏิรปูท่ีดินจงัหวดัด าเนินการจดัท่ีดินให้แก่เกษตรกรภายในระยะเวลาตามระเบียบ
ดงักล่าวนับแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาได้ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
กรมป่าไมไ้ดส้่งมอบพืน้ทีซ่ึง่เป็นป่าจ าแนกตัง้อยู่ในเขตต าบลตาจง อ าเภอ

ละหานทราย จงัหวดับุรรีมัย ์ใหส้ านกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมไปด าเนินการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมตามที่ได้มพีระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิในเขตท้องที่อ าเภอละหานทราย 
จงัหวดับุรรีมัย ์ให้เป็นเขตปฏริูปที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
ได้ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวัดบุรีรมัย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ด าเนินการจดัที่ดินโครงการ 
แปลง ก. ๒๘๑๐๐๔ เพื่อจดัทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรเขา้ท าประโยชน์ในรปูปผูงัแบ่งแปลง แปลงละ ๑๕ ไร ่
และออกหนังสอือนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกร 
ผูท้ี่ได้รบัคดัเลอืกตามมตขิองคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดับุรรีมัย ์แต่การจดัที่ดนิโครงการ
ดงักล่าวมีราษฎรจ านวนมากไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรบัการจดัที่ดิน โดยมกีารเรียกร้องให้ 
ทางราชการยกเลิกการจดัที่ดินตามโครงการนี้ผ่านทางสมชัชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน  
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจงัหวัดบุรีรมัย์เพื่อพิจารณา 
ข้อเรียกร้องและแก้ไขปญัหาของราษฎรดงักล่าวเพื่อขอความเห็นชอบยกเลิกเอกสารสิทธ ิ 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ และยกเลิกการจัดที่ดินแบบปูผังแบ่งแปลงมาเป็นจัดที่ดินในรูปแปลงเดิม 
และต้องไม่เกนิครอบครวัละ ๕๐ ไร่ ที่ประชุมมมีตอินุมตัติามทีผู่้ถูกฟ้องคดเีสนอ  หลงัจากนัน้ 
ส านักงานการปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมไดจ้ดัส่งเจา้หน้าทีม่าท าการส ารวจรงัวดัทีด่นิในพืน้ที่ 
ที่ได้มกีารยกเลิก แต่มีเกษตรกรบางรายที่ได้รบัการจดัที่ดินในรูปปูผงัแบ่งแปลงไม่ยอมให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปรังวัดที่ดินใหม่  ผู้ถูกฟ้องคดีเจรจาไกล่เกลี่ยหลายครัง้ยังหาข้อยุติไม่ได ้
จนกระทัง่คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิจงัหวดับุรรีมัย์มปีระกาศยกเลกิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ออกตาม
โครงการดงักล่าวเพื่อให้บุคคลทัว่ไปทราบและให้ผู้ที่มสี่วนได้เสียคดัค้านภายในสามสิบวนั 
นับแต่วนัประกาศ หากพน้ก าหนดระยะเวลาแลว้ผู้ถูกฟ้องคดจีะด าเนินการรงัวดัที่ดนิเพื่อออก  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหแ้ก่เกษตรกรทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ผูถู้กฟ้องคดไีมส่ามารถด าเนินการตามประกาศได้
ส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมจึงก าหนดแนวทางแก้ไขให้ผู้ถูกฟ้องคดดี าเนินการ 
จดัทีด่นิในรปูแปลงเดมิแก่เกษตรกร โดยใหถ้อืว่าเกษตรกรซึง่ไดร้บัเอกสารสทิธ ิส.ป.ก. ๔-๐๑ เดมิ 
และได้จดัลงแปลงท ากนิเรยีบรอ้ยแล้วเป็นผู้ถอืครองที่ดนิเดมิและเป็นผู้ที่ท าประโยชน์อยู่จรงิ  
ในปจัจุบนัตามกฎหมายและระเบียบของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมใิช่ 
ผูถ้อืครองเดมิก่อนการจดัในรูปปูผงัแบ่งแปลง หากมผีู้ถอืครองเดมิก่อนการจดัที่ดนิในรูปปูผงั
แบ่งแปลงรายใดได้ร ับความเดือดร้อนให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป 
หรือรายงานให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทาง
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ช่วยเหลอืต่อไป กลุ่มเกษตรกรทัง้สองฝ่ายไม่เหน็ด้วยกบัแนวทางดงักล่าว ท าให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ไม่สามารถที่จะเขา้ไปด าเนินการรงัวดัที่ดนิใหม่ให้แล้วเสรจ็ ซึ่งผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ในฐานะตวัแทน
เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบเหน็ว่าระยะเวลาในการด าเนินการรงัวดัที่ดนิใหม่ไดล้่วงเลยมานาน
แต่ยงัไมส่ามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดท้ัง้หมด จงึมหีนังสอืเร่งรดัใหผู้ถู้กฟ้องคดเีขา้ไปรงัวดั
ที่ดินใหม่ในส่วนที่ยงัมีกรณีพิพาทให้แล้วเสร็จทันฤดูกาลเพาะปลูก  แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีทัง้สิบแปดคนจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ด าเนินการรงัวดัที่ดิน 
โดยเร่งด่วนและให้ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏบิตัิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ในการจดัทีด่นิ ศาลปกครองชัน้ต้นพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดดี าเนินการจดัทีด่นิใหม่ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดี
รายที่ยงัไม่ไดร้บัทีด่นิของตนเองคนืซึง่มสีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกเขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ
และยังประสงค์จะได้ที่ดินท ากินเป็นของตนเองตามแนวทางแก้ไขปญัหาของส านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แล้วเสร็จทุกรายภายในก าหนด เก้าสิบวันนับแต่วันที ่
ค าพพิากษาถงึที่สุด แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่เหน็พอ้งดว้ยในส่วนของระยะเวลาทีศ่าลปกครองชัน้ต้น
ก าหนดใหผู้ถู้กฟ้องคดดี าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ จงึอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อแก้ระยะเวลา
ตามค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมไดก้ าหนดแนวทางใหผู้ถู้กฟ้องคดี

ด าเนินการจัดที่ดินโครงการดังกล่าวอีกครัง้ในรูปแปลงเดิมเพื่อมิให้เกษตรกรแต่ละกลุ่ม 
อ้างสทิธใินที่ดนิแปลงเดยีวกนั เมื่อด าเนินการดงักล่าวแล้วเสรจ็ หากมผีู้ถอืครองเดมิก่อนการ 
จดัที่ดินในรูปปูผงัแบ่งแปลงรายใดได้รบัความเดือดร้อนให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาช่วยเหลือ 
เป็นรายๆ ไป หรอืรายงานใหส้ านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลอื 
และให้ผู้ถูกฟ้องคดยีื่นข้อเสนอให้ผู้ครอบครองดงักล่าวเป็นผู้จดัหาที่ดินเสนอมาเอง และให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไปตามกฎหมาย ตลอดจนเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนในการพฒันา 
อาชพีทางเกษตรเขา้ไปดว้ย  อกีทัง้ ใหต้รวจสอบการท าประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ หากมกีาร 
ฝ่าฝืนก็ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย แล้วด าเนินการจดัทีด่นิแปลงว่างให้แก่ราษฎร ซึ่งทัง้ผู้ฟ้องคดี
และผู้ถูกฟ้องคดีต่างมีเจตนาที่จะร่วมกันแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร 
ตามค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นใหแ้ลว้เสรจ็โดยเร็ว ประกอบกบัระเบยีบคณะกรรมการ
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธิีการ และเงื่อนไขในการคดัเลือกเกษตรกร  
ซึง่จะมสีทิธไิดร้บัที่ดนิจากการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดกรอบเวลา
ในการปฏิบัติ ให้คัดเลือกและจดัเกษตรกรเข้าท ากินตามแปลงที่ก าหนดโดยให้ด าเนินการ 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่ประกาศใหเ้กษตรกรยื่นค ารอ้งขอเขา้ท าประโยชน์ 
ส่วนกรณีการจดัที่ดนิให้แก่ผูถ้อืครองที่ดนิเดมิซึง่ผู้ถูกฟ้องคดมีหีน้าที่จะต้องพจิารณาให้ความ
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ช่วยเหลอืเป็นรายๆ ไป นัน้  หากเกษตรกรดงักล่าวสามารถจดัหาทีด่นิมาเสนอได้ กใ็หพ้จิารณา 
ไปตามทีก่ฎหมายและระเบยีบก าหนด หากไม่อาจจดัหาทีด่นิมาเสนอได ้ผูถู้กฟ้องคดกีม็หีน้าที่
จะตอ้งพจิารณาหาทางแกไ้ขเพื่อใหไ้ดร้บัการจดัหาทีด่นิแปลงอื่นทีเ่หน็ว่าเหมาะสม โดยรายงาน
ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาหาทางช่วยเหลือต่อ ไป ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่จ าต้องรอให้ส านักงานการปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมจดัซื้อที่ดนิ  
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการแก้ไขปญัหาทัง้สองดงักล่าวบางขัน้ตอนอาจต้องด าเนินการ 
ทีค่วบคู่กนัไป และหากใหม้กีารขยายระยะเวลาตามค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นออกไป
อกีระยะหน่ึงก็ไม่ท าให้เกิดความเสยีหายต่อผู้ฟ้องคด ีแต่กลบัจะส่งผลให้การด าเนินการของ 
ผู้ถูกฟ้องคดบีรรลุผลและการจดัที่ดนิจะเป็นไปตามเจตนาของผู้ฟ้องคดอีีกด้วย  พพิากษาให ้
ผูถู้กฟ้องคดดี าเนินการจดัที่ดนิใหม่ใหแ้ก่ผู้ฟ้องคดรีายที่ยงัไม่ไดร้บัทีด่นิของตนเองคนื ซึง่ไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกเขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิและยงัประสงค์
จะได้ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ตามแนวทางแก้ไขปญัหาของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วันที่มีค าพิพากษา  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๒๓/๒๕๕๔) 

 

๖.๓.๒ การส้ินสิทธิการเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรปูท่ีดิน  
 

การท่ีผู้ได้รบัอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินน าท่ีดิน
ได้ร ับอนุญาตไปให้บุคคลอ่ืนเข้าท าประโยชน์โดยมีค่าตอบแทน เป็นการฝ่าฝืน 
ต่อข้อปฏิบติัท่ีเกษตรกรผู้ได้รบัมอบท่ีดินมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตามข้อ ๗ ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 
ผู้ได้รบัท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมปฏิบติัเก่ียวกบัการเข้าท าประโยชน์ 
ในท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงหากมิใช่กรณีท่ีหาตวัเกษตรกรผู้นัน้มิได้ คณะกรรมการปฏิรปูท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต้องมีหนังสือเตือนให้เกษตรกรผู้นั ้นปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อน  
ถ้าไม่ปฏิบติัตามจึงจะมีค าสัง่ให้ส้ินสิทธิการเข้าท าประโยชน์ได้  ทัง้น้ี เป็นไปตามข้อ ๘ 
และข้อ ๑๑ ของระเบียบข้างต้น  ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
มีมติให้เกษตรกรส้ินสิทธิการเข้าท าประโยชน์โดยไม่มีการแจ้งเตือน ย่อมเป็นการออก
ค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัการคดัเลือกให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

จงัหวดัภเูกต็ โดยมกีารออกหนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๑๓  
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เลขที่ ๒๑๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ต่อมา คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคด)ี 
ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิและสิ้นสิทธิการเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
โดยใหเ้หตุผลว่า คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิในการด าเนินการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มคี าสัง่แต่งตัง้ขึ้นได้ตรวจสอบพบว่า ที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ 
เลขที ่๒๑๗ มกีารท าเกษตรไม่เต็มแปลงและมกีารน าพื้นทีบ่างส่วนไปให้ผู้อื่นเขา้ท าประโยชน์
ทางธุรกิจท่องเที่ยว อนัถือว่าเป็นการผิดระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  
ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรผู้ได้รบัที่ดนิจากการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบฯ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดโีดยส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมจงึได้มหีนังสอืแจง้ให้
จงัหวดัภูเก็ตด าเนินการเพกิถอนการจดัที่ดนิและเรยีกคนืเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากผู้ฟ้องคด ี
และส านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัภูเกต็ไดม้หีนังสอืแจง้มตขิองผูถู้กฟ้องคดใีหผู้ฟ้้องคดทีราบ 
พร้อมทัง้ให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่ดินพิพาทและขอให้จัดส่งหนังสืออนุญาตให้ 
เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ฉบบัผู้ถือคนืให้ส านักงานการปฏริูปที่ดนิ
จงัหวดัภูเก็ตเพื่อด าเนินการต่อไป ผู้ฟ้องคดเีห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดไีม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากนาย ป. ไดบุ้กรกุเขา้มาประโยชน์ในที่ดนิตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผูฟ้้องคดโีดยไม่ไดร้บั
ความยนิยอมจากผู้ฟ้องคด ีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดไีดร้บัขอ้เทจ็จรงิยงัไม่ครบถ้วนและไม่เปิดโอกาสให ้
ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจรงิดังกล่าว จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให ้
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีมสีิทธิเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑  
เลขที ่๒๑๗ ต่อไป 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เมื่อพจิารณาจากค าพพิากษาของศาลจงัหวดัภูเกต็ในคดอีาญาทีผู่้ฟ้องคดี

เป็นโจทก์ร่วมฟ้องนาย ป. เป็นจ าเลย รวมถึงค าฟ้องและสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ของศาลจงัหวดัภูเก็ตในคดแีพ่งระหว่างผู้ฟ้องคดกีบันาย ป. ได้ข้อเท็จจรงิสรุปว่า ผู้ฟ้องคดี
มอบหมายใหผู้อ้ื่นดแูลทีด่นิแทนผูฟ้้องคด ีโดยนาย ป. ไดต้ดิต่อขอเช่าทีด่นิพพิาทกบัผูดู้แลทีด่นิ
เพื่อใช้ท าธุรกิจปางช้าง ซึ่งนาย ป. ให้การในคดีอาญาว่านอกจากจะขอเช่าจากผู้ดูแลแล้ว  
ยงัได้ตดิต่อโดยตรงกบัผู้ฟ้องคดแีละโอนเงนิค่าเช่าเขา้บญัชขีองผู้ฟ้องคด ีแต่ภายหลงัผู้ฟ้องคด ี
ไดข้อขึน้ค่าเช่าจงึท าใหข้าดส่งค่าเช่า ส่วนในสญัญาประนีประนอมยอมความไดป้รากฏขอ้ความ
ทีน่าย ป. ตกลงโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารเพื่อจ่ายค่าเสยีหายทีค่้างช าระซึง่แสดงใหเ้หน็เจตนา 
ของผู้ฟ้องคดวี่าประสงค์จะเรยีกค่าเช่าที่ค้างช าระและยงัคงให้นาย ป. เช่าที่ดนิดงักล่าวต่อไป 
อกีทัง้ ผู้ฟ้องคดมีภีูมลิ าเนาอยู่ที่จงัหวดัสมุทรปราการ นับแต่ได้สทิธเิข้าท าประโยชน์ในที่ดนิ
พิพาทก็มอบให้ผู้อื่นดูแลแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมไิด้ท าประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง 
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อยา่งเตม็ความสามารถแต่ไดน้ าทีด่นิบางส่วนไปใหบุ้คคลอื่นเขา้ท าประโยชน์โดยมคี่าตอบแทน 
อนัเป็นการฝ่าฝืนต่อขอ้ปฏบิตัทิี่เกษตรกรผู้ไดร้บัมอบทีด่นิมหีน้าที่ต้องด าเนินการตามขอ้ ๗๕๙ 
ของระเบยีบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกรผู้ได้รบัที่ดนิจากการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเขา้ท าประโยชน์ 
ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกรณีที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดต้องมีหนังสือเตือนให้เกษตรกร 
หรอืสถาบนัเกษตรกรละเว้นการกระท าหรอืปฏบิตัิให้ถูกต้องหรอืท าให้ที่ดนิกลบัสู่สภาพเดมิ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามขอ้ ๘๖๐ ของระเบยีบดงักล่าว ถ้าเกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกร
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันควรจึงจะด าเนินการพิจารณาและมีมติให้สิ้นสิทธ ิ
การท าประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๑๑๖๑ ของระเบียบข้างต้น เว้นแต่ไม่สามารถหาตัวได้พบ 

                                                 
๕๙ ระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรผู้ได้รบัที่ดนิ  

จากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมปฏบิตัเิกีย่วกบัการเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ้ ๗ เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรผูไ้ดร้บัมอบทีด่นิใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิมหีน้าทีป่ฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(๑) ตอ้งท าประโยชน์ในทีด่นิดว้ยตนเองเต็มความสามารถและไม่น าทีด่นินัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใหบุ้คคลอื่น  

ไมว่่าจะโดยการขาย ใหเ้ช่า หรอืเขา้ท าประโยชน์ หรอืโดยพฤตกิรรมใดๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ในลกัษณะนัน้ 
(๒) ยนิยอมท าสญัญาเช่า หรอืสญัญาเช่าซื้อ หรอืสญัญาจดัใหโ้ดยมคี่าชดเชย และตอ้งปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 
(๓) ไมเ่ปลีย่นแปลงสภาพทีด่นิ จนเป็นเหตุใหท้ีด่นิเสือ่มสภาพความเหมาะสมแก่การประกอบเกษตรกรรม 
(๔) ไมข่ดุบ่อเพือ่การเกษตรกรรมเกนิรอ้ยละหา้ของเนื้อทีท่ีไ่ดร้บัมอบ 
(๕) ไม่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ เว้นแต่การปลูกสร้างตามสมควรส าหรับโรงเรือนที่อยู่อาศัย  ยุ้งฉาง  

หรอืสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ทีใ่ชป้ระโยชน์เพือ่การเกษตรของเกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรนัน้ 
(๖) ดูแลรักษาหมุดหลักฐานของ ส.ป.ก. และหลักเขตที่ดินในที่ดินที่ได้ร ับมอบมิให้เกิดช ารุดเสียหาย 

หรอืเคลือ่นยา้ยไปจากต าแหน่งเดมิ 
(๗) ไมก่ระท าการใดๆ ในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สิง่ก่อสรา้งในโครงการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 

การท าประโยชน์ในทีด่นิของเกษตรกรอื่นและสภาพแวดลอ้ม 
(๘) ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั 
(๙) ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมที่ท ากับ ส.ป.ก. และปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มีอยู่กบัสถาบนัการเงนิหรือบุคคล 

ทีด่ าเนินงานร่วมกบั ส.ป.ก. 
๖๐-๖๑ ระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ว่าดว้ยการใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกรผูไ้ดร้บัทีด่นิ  

จากการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมปฏบิตัิเกี่ยวกบัการเข้าท าประโยชน์ในทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบฯ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ข้อ ๘ หากเกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรกระท าการฝ่าฝืนข้อ ๗ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวดัมหีนังสือเตือน 
ให้เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรละเว้นการกระท าหรอืปฏิบตัิให้ถูกต้องหรอืท าให้ที่ดนิกลบัสู่ สภาพเดมิภายในระยะเวลา 
ทีก่ าหนด ถา้ผูน้ัน้ยงัคงฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามโดยไมม่เีหตุอนัสมควรกใ็หด้ าเนินการตามขอ้ ๑๑ ต่อไป 

ในกรณทีีเ่กษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรไดโ้อนการท าประโยชน์ในทีด่นิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปยงับุคคลอื่น
หรือกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกรณีหนึ่งกรณีใดในข้อ ๗ และไม่สามารถหาตัวได้พบให้ด าเนินการตามข้อ ๑๑  
ไดโ้ดยมติอ้งมกีารเตอืน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๑๕  
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ก็ให้ด าเนินการตามขอ้ ๑๑ ได้โดยไม่ต้องมกีารเตอืน ระเบยีบดงักล่าวมเีจตนาให้ผู้ได้รบัที่ดนิ
จากการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมได้ทราบว่า ตนไดก้ระท าสิง่ที่ไม่ถูกต้องหรอืฝ่าฝืนเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้เพื่อให้โอกาสปฏิบตัิให้ถูกต้องโดยให้เป็นหน้าที่ของปฏิรูปที่ดินในจงัหวดันัน้ๆ  
ต้องมีหนังสือเตือนให้ละเว้นการกระท าและปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือท าที่ดินกลบัสู่สภาพเดิม
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากมกีารฝ่าฝืนอกีกใ็หด้ าเนินการใหผู้น้ัน้สิน้สทิธติามระเบยีบต่อไป 
เวน้แต่กรณไีมส่ามารถหาตวัไดพ้บกใ็หด้ าเนินการโดยมติ้องเตอืน แมว้่าต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จะได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบดงักล่าวโดยระเบยีบคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมฯ 
(ฉบบัที ่๒) ทีไ่ด้ยกเลกิขอ้ความในขอ้ ๑๑ แห่งระเบยีบเดมิและก าหนดระเบยีบขอ้ ๑๑ ขึน้ใหม ่
โดยในวรรคห้า ก าหนดว่า ในกรณีที่การสิ้นสิทธิตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ปรากฏต่อ
คณะกรรมการคณะกรรมการจะมีมติให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้นัน้สิ้นสิทธิก็ได ้ 
แต่ระเบียบดังกล่าวก็มิได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเตือนที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบ
                                                                                                                                            

ขอ้ ๑๑ เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรสิ้นสทิธกิารเขา้ท าประโยชน์ในที่ดนิที่ได้รบัมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตาย เลกิสถาบนัเกษตรกร หรอืสละสทิธ ิเวน้แต่จะมกีารตกทอดทางมรดกตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) โอนสทิธกิารท าประโยชน์ การเช่า เช่าซื้อ หรอืการจดัใหโ้ดยมคี่าชดเชยไปยงับุคคลอื่นตามพระราชบญัญตัิ
การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงือ่นไขในการคดัเลอืกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ซึง่จะมสีทิธไิดร้บัทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ดงัต่อไปนี้ 

ก. สญัชาตไิทย 
ข. เป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
ค. มทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเองหรอืของบุคคลในครอบครวัเดยีวกนัเพยีงพอแก่การเลีย้งชพีอยู่แลว้ 

(๔) ไมป่ฏบิตัติามความในขอ้ ๗ และไมป่ฏบิตัติามค าเตอืนในขอ้ ๘  
การสิน้สทิธติามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ย่อมมผีลในทนัททีีเ่กดิเหตุการณ์เช่นนัน้ขึน้ 
ส าหรบัการสิ้นสทิธิตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) นัน้ ให้คณะกรรมการปฏริูปที่ดินจงัหวดัมมีติให้เกษตรกร 

หรอืสถาบนัเกษตรกรสิ้นสทิธ ิเวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจงัหวดัมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ทีจ่ะสัง่ใหเ้กษตรกร
หรอืสถาบนัเกษตรกรรายใดสิ้นสทิธแิละไม่อาจวนิิจฉยัได้ กใ็หข้อความเหน็จากคณะกรรมการเพื่อน าไปประกอบการพจิารณา 
สัง่ใหส้ิน้สทิธต่ิอไป 

การสิ้นสิทธิตามวรรคสามให้มีผลตัง้แต่เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๓ แต่ถ้ามีการอุทธรณ์ 
และคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยยืนยันว่าผู้อุทธรณ์สิ้นสิทธิการท าประโยชน์แล้ว  ให้การสิ้นสิทธิมีผลตัง้แต่วนัที่ได้ร ับแจ้ง 
มตคิณะกรรมการ 

ในกรณทีีก่ารสิน้สทิธติามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ปรากฏต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมมีตใิหเ้กษตรกร
หรอืสถาบนัเกษตรกรผูน้ัน้สิน้สทิธกิไ็ด้ 

ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจ้งการสิ้นสิทธิพร้อมทัง้ระยะเวลาที่ให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร  
พรอ้มบรวิารออกจากทีด่นิ หากบุคคลดงักล่าวไมย่อมออกจากทีด่นิ ใหป้ฏริปูทีด่นิจงัหวดัด าเนินคดตีามกฎหมายต่อไป 

ในกรณีไม่สามารถแจง้ตามวรรคหกได้ ใหปิ้ดหนังสอืแจง้นัน้ไว ้ณ ส านักงานการปฏริูปที่ดนิจงัหวดั ที่ว่าการ
อ าเภอหรอืกิง่อ าเภอ ทีท่ าการผูใ้หญ่บา้น และทีเ่ปิดเผยเหน็ไดง้า่ยในหมูบ่า้นแห่งทอ้งทีท่ีท่ ีด่นินัน้ตัง้อยู่ แห่งละหนึ่งฉบบั 
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คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ การมมีตใิห้เกษตรกรคนใดสิ้นสทิธ ิ 
ในกรณไีมป่ฏบิตัติามระเบยีบขอ้ ๗ กย็งัตอ้งด าเนินการตามระเบยีบขอ้ ๘ คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมมอิาจมมีตยิกเว้นการถอืปฏบิตัิตามระเบยีบดงักล่าว  ดงันัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิ
ปรากฏว่า มใิช่กรณีที่ไม่สามารถหาตวัเกษตรกรซึ่งจะแจ้งการสิ้นสิทธิโดยมติ้องมกีารเตือน 
ตามขอ้ ๘ วรรคสอง ของระเบยีบดงักล่าว แต่คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมไดม้มีตใิห ้
ผู้ฟ้องคดสีิ้นสทิธกิารเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิโดยไม่มหีนังสอืแจ้งเตือน จงึเป็นการ 
ไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญัที่กฎหมายก าหนด  พพิากษาให้เพกิถอน 
มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผู้ฟ้องคด ี 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๕/๒๕๕๕) 

 

๖.๓.๓ การเพิกถอนการจดัท่ีดินหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในท่ีดิน 

 

เน่ืองจากคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมออกระเบียบให้อ านาจปฏิรปูท่ีดิน
จงัหวดัในการออก แก้ไขเพ่ิมเติม และเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 
ในท่ีดินท่ีได้ด าเนินการออกให้แก่เกษตรกรไปแล้ว ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ค าสัง่ทางปกครอง 
จะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีในเรื่องนัน้  ดงันัน้ อ านาจหน้าท่ีในการเพิกถอนหนังสือ 
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรปูท่ีดินจึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของปฏิรปูท่ีดินจงัหวดั 
การท่ีคณะกรรมการปฏิรูปท่ี ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีมติให้เพิกถอนการจัดท่ีดิน 
และเพิกถอนหนังสืออนุญาตดงักล่าว จึงเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิจงัหวดัภูเก็ตได้ออกประกาศแจ้งให้เกษตรกร 

ไปยืน่ค าขอเขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิสื่อมโทรมทีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ 
ผู้ฟ้องคดซีึ่งครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินบรเิวณดงักล่าวจงึได้ยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ 
โดยได้รบัการคดัเลอืกให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิและได้รบัหนังสอือนุญาตให้เขา้ท า
ประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๑๐๓ และเลขที่ ๑๐๔ แต่หลงัจากนัน้
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิกรณีการ
ออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๑๗  
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ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รบัอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์เป็นที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งส านักงาน 
การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓) ไม่มีอ านาจน ามาปฏิรูปที่ดินได้ 
คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔) จงึมมีตใิห้เพกิถอนการจดัที่ดนิ
และเพกิถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที ่๑๐๓ และเลขที่ ๑๐๔ ของผูฟ้้องคด ีซึ่งผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ด าเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ 
ส านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัภูเกต็จงึไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ 
และให้ผู้ฟ้องคดีส่งคืนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ฉบบัผู้ถือให้แก่ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
จงัหวดัภูเก็ตเพื่อเพกิถอนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่ามตดิงักล่าวเป็นค าสัง่
ทางปกครองทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้สองแปลงอยู่ในเขตปฏริปูทีด่นิ 
ประกอบกับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้ให้อ านาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการเพิกถอนการจัดที่ดินหรือเพิกถอน 
เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แต่อย่างใด จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอน 
มตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๔ ได้อาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๗)๖๒ แห่งพระราชบญัญตัิ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการคดัเลอืกเกษตรกร ซึง่จะมสีทิธิ
ได้รบัที่ดนิจากการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้คณะกรรมการปฏริูป
ที่ดินจังหวัดมีอ านาจจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ โดยการประกาศให้เกษตรกร 
ยื่นค าร้อง คัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก ประกอบด้วยแผนผังการจดัแบ่งแปลงที่ดิน  
และบัญชีรายชื่อผู้ได้รบัการคัดเลือกและได้รบัที่ดิน และให้ปฏิรูปที่ดินจงัหวัดโดยมติของ
คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัเป็นผู้มอี านาจหน้าที่พจิารณาจดัสรรที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิ 
ใหเ้กษตรกรตามโครงการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในทอ้งทีจ่งัหวดันัน้ๆ  นอกจากน้ี ผูถู้กฟ้องคด ี
 

                                                 
๖๒ พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบงัคบั  
หรือระเบียบเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุ มการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทัง้ 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๗) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการคดัเลอืกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ซึ่งจะมสีทิธไิดร้บัทีด่นิ

จากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ตลอดจนแบบสญัญาเช่าและเช่าซื้อทีจ่ะท ากบัเกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรผูไ้ดร้บัทีด่นิ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
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ที่ ๔ ยงัได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๑๒)๖๓ แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน ออกระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน  
และออกใบแทนหนังสอือนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริปูที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยก าหนดไว ้
ในขอ้ ๘๖๔ ขอ้ ๙๖๕ และขอ้ ๑๐๖๖ ของระเบยีบดงักล่าว ให้อ านาจหน้าที่ในการออก แก้ไขเพิม่เตมิ  
และเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
ปฏริูปที่ดนิจงัหวดั แต่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ มอี านาจในการเพกิถอนการจดัที่ดนิ 
และเพกิถอนหนังสอือนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิที่ได้ด าเนินการออกให้แก่
เกษตรกรไปแลว้ดว้ย  ดงันัน้ เมือ่มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดว่า ค าสัง่ทางปกครองจะตอ้งกระท าโดยเจา้หน้าที่ซึง่มอี านาจหน้าที่ในเรื่องนัน้ 
กรณีจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จะมีค าสัง่ เพิกถอนหนังสืออนุญาต 
ให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ซึ่ งพิจารณาจากระเบียบทัง้ สองฉบับข้างต้น  
 
 

                                                 
๖๓ พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบงัคบั  
หรือระเบียบเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทัง้ 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๑๒) ก าหนดกจิการและระเบยีบการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของ ส.ป.ก. หรอืสนับสนุนหรอืเกีย่วเนื่อง

กบัวตัถุประสงคข์องการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
 ๖๔-๖๖ ระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ว่าดว้ย การออก แกไ้ขเพิม่เตมิ เพกิถอน และออกใบแทน
หนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ้ ๘ ให้ปฏริูปที่ดนิจงัหวดัออกหนังสอือนุญาตได้เมื่อเกษตรกร หรอืสถาบนัเกษตรกรได้รบัการคดัเลอืก 
และจดัทีด่นิใหเ้ขา้ท าประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการคดัเลอืกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ซึ่งจะมสีทิธิ
ไดร้บัทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ ๙ ใหป้ฏริปูทีด่นิจงัหวดัแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอือนุญาตไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้ 
(๑) มกีารเขยีนหรอืพมิพผ์ดิพลาด 
(๒) จ านวนเนื้อที่ดนิ หรอืรูปแผนที ่และการแกไ้ขใดๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายหลงั  ทัง้นี้ ต้องมใิช่เป็นการเปลี่ยนตวั 

ผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุญาต หรอืเปลีย่นต าแหน่งทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาต 
ขอ้ ๑๐ ใหป้ฏริปูทีด่นิจงัหวดัเพกิถอนหนงัสอือนุญาตได ้ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
(๑) เมือ่คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัมมีตแิลว้แต่กรณสีัง่ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตสิน้สทิธกิารท าประโยชน์ในทีด่นิ 

ตามระเบยีบการใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ผูไ้ดร้บัทีด่นิจากการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมปฏบิตัเิกีย่วกบัการเขา้ท า
ประโยชน์ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๒) เมือ่ปรากฏว่า หนงัสอือนุญาตออกโดยผดิพลาด 
(๓) เมือ่ปรากฏว่า แนวเขตด าเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเปลีย่นแปลงไปท าใหท้ีด่นิแปลงนัน้ไม่อยู่ใน

เขตปฏริปูทีด่นิ 
(๔) เมือ่ไดจ้ดัใหเ้กษตรกรเช่าหรอืเช่าซื้อหรอืจดัใหโ้ดยมคี่าชดเชยทีด่นิแปลงนัน้ 
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ประกอบมาตรา ๔๙๖๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะเห็นได้ว่า 
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัภูเก็ตเป็นเจา้หน้าทีท่ี่มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาจดัสรรที่ดนิ
ในเขตปฏริูปที่ดนิให้แก่เกษตรกร และปฏริูปที่ดนิจงัหวดัภูเก็ตเป็นเจ้าหน้าที่ที่มอี านาจหน้าที ่
ในการออกหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมติของ
คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัภูเก็ต หากการจดัสรรที่ดนิให้แก่เกษตรกรเข้าท าประโยชน์  
ในเขตปฏิรูปที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจงัหวดัภูเก็ต หรอืการออกหนังสืออนุญาต  
ให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิของปฏริูปที่ดนิจงัหวดัภูเก็ต เป็นการกระท าโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑท์ีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๔ ก าหนดไว้ อ านาจหน้าทีใ่นการ
เพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าวย่อมเป็นอ านาจหน้าทีข่องเจา้หน้าที่
ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองหรอืผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่นัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ มไิด้มฐีานะ
เป็นผู้บงัคบับญัชาของปฏริูปที่ดนิจงัหวดัภูเก็ตและไม่มกีฎหมายก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔  
มอี านาจเพกิถอนการจดัสรรที่ดนิดงักล่าว การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ มมีตใิหเ้พกิถอนการจดัทีด่นิ
และเพกิถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคด ีโดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ แจ้งผู้ว่าราชการ
จงัหวดัภูเก็ตใหด้ าเนินการตามมตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ส านักงานการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัภูเก็ต
จงึได้มหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และให้ผู้ฟ้องคดสี่งคนืเอกสาร  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ฉบบัผูถ้อืใหแ้ก่ส านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัภูเกต็เพื่อเพกิถอนตามมตขิอง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จงึเป็นการกระท าโดยไม่มอี านาจหรอืนอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ อนัมผีลท าให้เป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษาให้เพกิถอน 
มตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ ในส่วนทีม่มีตใิหเ้พกิถอนการจดัทีด่นิและเพกิถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. 
ของผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๗๒/๒๕๕๔) 

 

๖.๔ การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๗ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๔๙ เจา้หน้าทีห่รอืผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีอ่าจเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองไดต้ามหลกัเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขัน้ตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรอืใหโ้ต้แย้งตามกฎหมายนี้หรอืกฎหมายอื่นมาแล้ว
หรอืไม ่

การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองที่มลีกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในเก้าสบิวนันับแต่ได้รู้ถึงเหตุ  
ที่จะให้เพกิถอนค าสัง่ทางปกครองนัน้ เว้นแต่ค าสัง่ทางปกครองจะได้ท าขึ้นเพราะการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรอืปกปิด 
ขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้หรอืการขม่ขูห่รอืการชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 



 
 
๗๒๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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๖.๕ การบริหารจดัการท่ีราชพสัด ุ
 

๖.๕.๑ การถอนสภาพท่ีราชพสัดุจากการเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน 
ท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ 

 

ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะแปลงใดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เลิกใช้ประโยชน์แล้ว กรมธนารกัษ์มีหน้าท่ี
ตามกฎหมายท่ีจะต้องพิจารณาด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกบัท่ีดินแปลงนัน้
เสนอต่อกระทรวงการคลงัเพ่ือให้มีการพิจารณาด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา 
ถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินต่อไป  ทัง้น้ี เป็นไปตามมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบญัญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงเป็นบทบญัญัติท่ีมีลักษณะบงัคับให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องด าเนินการโดยไม่ได้ให้ดลุพินิจท่ีจะด าเนินการในประการอ่ืน 
การท่ีกรมธนารกัษ์ไม่ด าเนินการเช่นว่าน้ีย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

สรปุข้อเทจ็จริง 
บดิาของผู้ฟ้องคดไีด้ยกที่ดนิ น.ส.๓ เลขที่ ๑๐๕๙ พร้อมโรงเรอืนให้แก่ 

กรมอนามยัเพื่อใช้ก่อสรา้งสถานีอนามยั ซึ่งกรมธนารกัษ์ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ได้ขึ้นทะเบยีนที่ดนิ
ดงักล่าวเป็นทีร่าชพสัดุ และกรมอนามยัไดใ้ชท้ี่ดนิดงักล่าวก่อสรา้งส านักงานผดุงครรภ์ (สถานี
อนามยั) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ โดยเปิดบริการแก่ประชาชนตัง้แต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๘  
แต่ภายหลงัมผีู้ใชบ้รกิารเป็นจ านวนมากท าให้พืน้ทีค่บัแคบไม่เพยีงพอแก่การบรกิารประชาชน 
กรมอนามยัจงึไดย้า้ยสถานีอนามยัไปก่อสรา้งยงัสถานทีแ่ห่งใหมใ่นปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และปล่อยให้
ที่ดนิเดมิรกรา้งว่างเปล่า  ต่อมา ผู้ฟ้องคดใีนฐานะทายาทของผู้ยกให้เหน็ว่าทางราชการมไิด ้
ท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมานานกว่า ๒๐ ปี จึงได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลงั เพื่อขอใหค้นืทีด่นิแปลงดงักล่าวแก่ผูฟ้้องคด ีซึง่ผูถู้กฟ้องคดไีดข้อใหจ้งัหวดั
นครศรธีรรมราชตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าปจัจุบนัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์และ
ไมม่สีิง่ปลกูสรา้งในทีด่นิ แต่กระทรวงการคลงัพจิารณาไม่คนืทีด่นิแก่ผูฟ้้องคด ีโดยใหเ้หตุผลว่า 
ที่ดินมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  
ไม่สามารถคนืแก่ทายาทของผู้ยกให้ตามนัยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญตัทิี่ราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดไีม่เหน็ด้วยและได้รอ้งขอความเป็นธรรม 
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา ซึง่ผูฟ้้องคดกีล่าวอ้างในค าฟ้องว่าผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 
ได้เสนอแนะให้ผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาให้ผู้ฟ้องคดไีด้เช่าหรอืใช้ประโยชน์หรอืคนืแก่ผู้ฟ้องคด ี
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หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดไีด้พจิารณาให้ผูฟ้้องคดไีด้เช่าทีด่นิดงักล่าว แต่ผูฟ้้องคดยีงัคงเหน็ว่า
เมื่อผู้ฟ้องคดยีื่นค าร้องขอคนืที่ดนิที่ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคด ี
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุที่ให้ด าเนินการถอนสภาพที่ราชพัสดุ 
ทีท่างราชการเลกิใชป้ระโยชน์ซึง่เป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิ
โดยเฉพาะ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีาและคนืให้แก่ผู้ฟ้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายดงักล่าว ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดปีฏบิตัหิน้าที่
ในการคนืทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีละใหด้ าเนินการตามค าแนะน าของผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
จากบทบญัญตัิมาตรา ๘๖๘ แห่งพระราชบญัญตัิที่ราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประกอบข้อ ๘๖๙ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ จะเห็นได้ว่า ที่ดินราชพสัดุ 
ที่ทางราชการได้มาโดยการยกให้จากเอกชน อาจโอนกรรมสทิธิค์นืให้แก่ผู้ยกให้หรอืทายาท 
ของผู้ยกให้นัน้ได้ โดยมเีงื่อนไขว่าที่ดนิราชพสัดุนัน้ต้องมใิช่เป็นที่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ  
ทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ และเมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ปจัจุบนัที่ดนิแปลงพพิาท 
กรมอนามยัไดป้ล่อยทิง้ไวโ้ดยไม่มสีิง่ปลูกสรา้งและไม่มกีารใชป้ระโยชน์ใดๆ จงึเป็นที่ราชพสัดุ
อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้เลกิใช้ประโยชน์แล้ว กรณีจงึต้องด้วยบทบญัญตั ิ
 
 

                                                 
๖๘ พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  

มาตรา ๘ การโอนกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุเฉพาะทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิ
โดยเฉพาะ ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ ส่วนการโอนกรรมสิทธิท์ี่ราชพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

การตราพระราชบญัญตัติามวรรคหนึ่ง ใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีร่าชพสัดุแนบทา้ยดว้ย  
๖๙ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ขอ้ ๘ การโอนกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุคนืใหแ้ก่ผูย้กใหห้รอืทายาทของผูย้กใหจ้ะกระท าไดเ้มือ่ 
(๑) ทีร่าชพสัดุนัน้มใิช่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ 
(๒) ทางราชการไม่ประสงค์จะใชป้ระโยชน์ในที่ราชพสัดุนัน้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ยกให้หรอืมไิดใ้ชป้ระโยชน์  

ตามวตัถุประสงคข์องผูย้กใหภ้ายในสบิปีนบัแต่วนัทีย่กทีด่นินัน้ใหแ้ก่ทางราชการ 
(๓) ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ได้ยื่นเรื่องราวขอที่ราชพัสดุคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ทางราชการ  

แจง้ความประสงคท์ีจ่ะไมใ่ชป้ระโยชน์หรอืนบัแต่วนัทีค่รบระยะเวลาตาม (๒) 
ในกรณีทีผู่ย้กใหห้รอืทายาทของผูย้กใหย้ื่นเรื่องราวขอทีร่าชพสัดุคนืเกนิก าหนดเวลาตาม (๓) และทางราชการ 

ยงัมไิดใ้ชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุนัน้ หากกระทรวงการคลงัเหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควรอย่างยิง่เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
จะพจิารณาคนืใหก้ไ็ด ้
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มาตรา ๙๗๐ แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุฯ ทีก่ าหนดใหม้กีารถอนสภาพการเป็นทีส่าธารณสมบตัิ
ของแผ่นดนิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะเมื่อเลกิใชเ้พื่อประโยชน์หรอืเมื่อสิน้สภาพ
การเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิแล้ว โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา ซึ่งเป็นบทบญัญตัทิี่มี
ล ักษณะบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา  
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิในกรณีทีป่รากฏว่าทีร่าชพสัดุทีเ่ป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะแปลงใดเลกิใช้ประโยชน์หรอืสิ้นสภาพ 
การเป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิแลว้ โดยกฎหมายมไิดใ้หดุ้ลพนิิจแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ที่จะด าเนินการในประการอื่น  อีกทัง้ กฎกระทรวงดงักล่าวมเีจตนารมณ์ที่จะคืนกรรมสิทธิ ์
ในทีด่นิราชพสัดุใหแ้ก่เอกชนผูย้กใหห้รอืทายาทของผูย้กใหใ้นกรณีทีร่ฐัไม่ประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์
ในทีร่าชพสัดุตามวตัถุประสงคข์องผูย้กใหห้รอืแมแ้ต่ในกรณทีีร่ฐัไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุ
นัน้แลว้ แต่ต่อมาไดเ้ลกิใชป้ระโยชน์กต็้องถอืว่าอยู่ในเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบบันี้ทีส่ามารถ
โอนกรรมสทิธิค์นืใหแ้ก่ผูย้กใหห้รอืทายาทได ้ซึง่ส าหรบัทีด่นิแปลงพพิาท หากหน่วยงานของรฐั
ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ฯ โดยการตรา 
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดกี็สามารถ
พิจารณาโอนกรรมสิทธิใ์นที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทของผู้ยกให้ตามเงื่อนไข 
ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ต่อไปได ้ ดงันัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏแก่ผูถู้กฟ้องคดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเบื้องต้นในการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิเสนอกระทรวงการคลงั
เพื่อด าเนินการตราพระราชกฤษฎกีาถอนสภาพที่ราชพสัดุอนัเป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ  
ทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะเมื่อทางราชการเลกิใช้ประโยชน์แล้วว่า  ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดนิพพิาท ผู้ถูกฟ้องคดกี็ย่อมมหีน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้อง
พจิารณาด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจรงิเพื่อเสนอกระทรวงการคลงัพจิารณาด าเนินการตรา  
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดียงัมไิด้
ด าเนินการดงักล่าวจงึเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตั ิ พพิากษาให้
ผูถู้กฟ้องคดเีสนอเรือ่งราวขอ้เทจ็จรงิพรอ้มความเหน็ไปยงักระทรวงการคลงัเพื่อด าเนินการตรา
พระราชกฤษฎกีาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัทีร่าชพสัดุแปลงพพิาท  

                                                 
๗๐ พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  

มาตรา ๙ ที่ราชพสัดุเฉพาะที่ดนิที่เป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  
เมือ่เลกิใชเ้พือ่ประโยชน์เช่นนัน้ หรอืเมือ่สิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิแลว้ หรอืทีร่าชพสัดุทีท่างราชการหวงหา้มไว้
และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ หรือถอนการหวงห้าม 
แลว้แต่กรณ ีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา และใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิแนบทา้ยพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย 



 
                                                                                                                                                                                  แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๒๓  
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ทัง้ น้ี เพื่อให้สามารถพิจารณาโอนที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวคืนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ต่อไป  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕๒/๒๕๕๕) 

 

๖.๕.๒ การคืนท่ีราชพสัดใุห้แก่ผูย้กให้หรือทายาทของผูย้กให้ 
 

ในกรณีท่ีมีผู้ยกท่ีดินให้ใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยมิได้
ก าหนดเง่ือนไขไว้ว่าเม่ือทางราชการไม่ใช้หรือเปล่ียนการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 
จะต้องคืนท่ีดินแก่ผู้ยกให้ กรณีเช่นว่าน้ี แม้ทางราชการจะมิได้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ยกให้ แต่หากปรากฏว่ากระทรวงการคลงั กรมธนารกัษ์ รวมไปถึง
หน่วยงานท่ีเจ้าของท่ีดินมีเจตนายกท่ีดินให้ ได้ยินยอมให้หน่วยราชการอ่ืนน าท่ีดินไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน และได้มีการน าท่ีดินไปใช้ประโยชน์ของแผ่นดินแล้ว  
ท่ีดินย่อมตกเป็นท่ีราชพสัดุอันเป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ 
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซ่ึงหากยงัมีการใช้ประโยชน์อยู่ มิได้เลิกใช้ประโยชน์ กรณีย่อม
ไม่เข้าเง่ือนไขท่ีจะโอนคืนแก่ผูย้กให้หรือทายาทของผูย้กให้แต่อย่างใด 

สรปุข้อเทจ็จริง 
บดิาของผู้ฟ้องคดีได้ยกที่ดินให้แก่ทางราชการโดยระบุวตัถุประสงค์ว่า 

ยกทีด่นิใหก้ระทรวงการคลงั (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) เพื่อใชใ้นประโยชน์ราชการต ารวจ และกรมธนารกัษ์ 
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ก็ได้ขึน้ทะเบยีนที่ดนิดงักล่าวเป็นที่ราชพสัดุ แต่ปรากฏว่าส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) มไิดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิดงักล่าว จนกระทัง่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔) ได้ขอใช้ที่ราชพสัดุดงักล่าวเพื่อก่อสร้างหวังานโครงการ
ชลประทานเขาระก าขยาย จงัหวดัตราด และได้มกีารน าไปขอออกเป็นหนังสอืส าคญัส าหรบั 
ทีห่ลวงดว้ย ผูฟ้้องคดใีนฐานะทายาทของผูย้กใหเ้หน็ว่าการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าใช้ที่ดินพิพาทแสดงว่าไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามวตัถุประสงค์ของผู้ยกให้ จงึยื่นเรื่องขอคนืทีด่นิดงักล่าวจากทางราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พจิารณาแล้วไม่คืนที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคด ีโดยให้เหตุผลว่า ทางราชการ 
ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาททัง้แปลงแล้วโดยมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ ไม่เขา้หลกัเกณฑท์ี่จะคนืที่ดนิให้ผู้ฟ้องคดไีด้ตามนัย 
ขอ้ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิี่ราชพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ผูฟ้้องคดไีมเ่หน็ดว้ย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สีร่ ือ้ถอน
ประตูระบายน ้าและปรบัสภาพที่ดนิให้อยู่ในสภาพเดมิ รวมทัง้ให้เพกิถอนที่ดนิพพิาทออกจาก
ทะเบยีนทีร่าชพสัดุและโอนคนืใหเ้ป็นชื่อของบดิาผูฟ้้องคด ี  



 
 
๗๒๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
บดิาของผูฟ้้องคดที าหนังสอืและจดทะเบยีนยกทีด่นิใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 

โดยระบุวัตถุประสงค์ว่ าใช้ในประโยชน์ราชการกรมต ารวจ โดยไม่มีการระบุเงื่อนไขว่า 
เมื่อทางราชการไม่ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่นแล้วจะต้องคืนที่ดินแก่ผู้ยกให ้  
กรณีจึงเป็นการอุทิศที่ดินให้ทางราชการอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ได้คิดมูลค่าตอบแทน  
แมว้่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะมไิด้ใชป้ระโยชน์ในที่ดนิตามวตัถุประสงค์ของผูย้กให้โดยมไิด้แจง้ให้ 
ผู้ยกให้หรอืทายาททราบ ทัง้ยงัยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ น าที่ดินไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  
ใช้ประโยชน์ในการก่อสรา้งหวังานโครงการชลประทาน ก็ถอืว่าที่ดนิดงักล่าวตกเป็นทรพัยส์นิ
เพื่อใช้ประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ อนัเป็นที่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดนิโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 
ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัิที่ราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดให้การโอนที่ดิน 
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องกระท าโดยพระราชบญัญตั ิ 
และการถอนสภาพจากการเป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทนี้จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่
เลิกใช้ประโยชน์หรือสิ้นสภาพจากการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทางราชการ 
ไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป  ดงันัน้ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ได้น าพื้นที่ส่วนใหญ่ 
ของที่ดนิพพิาทไปใชก่้อสรา้งหวังานโครงการชลประทานและได้น าพื้นที่ส่วนทีเ่หลอืไปรวมกบั
ที่ดินแปลงอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการเดีย วกันโดยมีการน าไปออกเป็นหนังสือ 
ส าคัญส าหรบัที่หลวงแล้ว กรณีจึงไม่อาจที่จะโอนคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท  
ตามนัยข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สี ่
ไม่ด าเนินการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินพิพาทคืนตามค าขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย 
และไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  พิพากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๒๔/๒๕๕๕) 

 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๑๔ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินและอาคารชุด 
 
๑. การจดัสรรท่ีดิน 

 

๑.๑ การใช้อ านาจของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดิน 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑.๒ การขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑.๓ การแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผงัโครงการ หรือวิธีการท่ีได้รบัอนุญาต 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจดัสรรท่ีดิน 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑.๕ การบ ารงุรกัษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑.๖ นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 
 

ผู้ ซ้ือ ท่ี ดินในโครงการหมู่ บ้านจัดสรรย่อมมีสิทธิใ ช้สาธารณูปโภค 
ท่ีผู้จดัสรรท่ีดินจดัให้มีขึ้น เมื่อมีการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร มีผล 
ท าให้ผู้ ซ้ือท่ีดินจัดสรรเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยผลของกฎหมาย  
และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการใช้สาธารณูปโภค การอยู่อาศัย 
การจราจร ตลอดจนมีหน้าท่ีช าระเงินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค  ดังนั้น หากผู้ซ้ือท่ีดินจดัสรรเห็นว่าการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล
หมู่บ้านจดัสรรไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ก็ย่อมมีสิทธิ
คดัค้านการจดทะเบียนดงักล่าวได้ การท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินพิจารณาวินิจฉัยค าคดัค้าน



 
 
๗๒๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ของผู้ฟ้องคดีและมีค าสัง่ไม่รบัค าคัดค้าน โดยไม่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และสรุปเร่ืองให้คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินพิจารณา จึงเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

สรปุข้อเทจ็จริง 
เจา้พนักงานทีด่นิกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (ผูถู้กฟ้องคด)ี ได้ออกประกาศ 

เรื่อง ขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ลงวนัที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มใีจความ 
โดยสรุปว่า บรษิัท บ. ซึ่งได้รบัใบอนุญาตให้จดัสรรที่ดนิมไิด้ปฏบิตัิหน้าที่ในการบ ารุงรกัษา
กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจดัสรร ผู้ซื้อที่ดินจดัสรรจงึได้ประชุมกันและมมีต ิ
ให้ด าเนินการจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ใช้ชื่อว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเพชรเกษม ๓  
แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรดังกล่าว  
โดยอ้างว่าข้อ ๒ และข้อ ๑๗ ของร่างข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓  
ที่ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเพชรเกษม ๓ สามารถมมีติ
ก าหนดอตัราค่าใช้บรกิารและค่าบ ารุงรกัษาบรกิารสาธารณะได้ น่าจะมชิอบด้วยมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ และการทีข่อ้ ๕ (๓) ของร่างขอ้บงัคบัดงักล่าว 
ก าหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรเพชรเกษม ๓ มอี านาจเรยีกเก็บเงนิค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและจัดการในส่วนของบริการสาธารณะได้โดยไม่ต้องได้ร ับความเห็นชอบ  
จากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร น่าจะไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๘ (๓)  
แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที่ดนิฯ  อกีทัง้ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร
ไม่ไดส้่งบญัชทีรพัยส์นิที่เป็นสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะตามแผนผงัโครงการจดัสรรทีด่นิ
ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก่อนการประชุมมีมติให้ขอจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  
จงึไมเ่ป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง ว่าดว้ยการจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร
หรอืนิตบิุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุมตัิด าเนินการเพื่อการบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดมีหีนังสอืแจ้งผู้ฟ้องคดวี่าการขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบุิคคล
หมูบ่า้นจดัสรรกรณนีี้ไดด้ าเนินการตามมาตรา ๗๐ วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิฯ 
และผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการ มิใช่ผู้ได้ร ับใบอนุญาตหรือผู้ร ับโอน
ใบอนุญาตหรือผู้ร ับโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค จึงไม่อาจใช้สิทธิคัดค้าน 
การขอจดทะเบยีนดงักล่าวได ้ นอกจากนี้ การขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรรายน้ี
เป็นการขอจดทะเบยีนโดยผู้ซื้อที่ดนิจดัสรร คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรจงึสามารถเรยีกเก็บ
ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงและจดัการสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะได้ภายใต้การควบคุมดูแล
ของที่ประชุมใหญ่ของสมาชกิโดยไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกรุงเทพมหานคร
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ รวมทัง้พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิฯ ก็มไิดบ้ญัญตัใิห้ต้องจดัท า
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บญัชีทรพัย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะตามแผนผงัโครงการจดัสรรที่ดิน 
ส่งให้ผู้ซื้อที่ดินจดัสรรก่อนการประชุม ผู้ถูกฟ้องคดจีงึไม่อาจรบัค าคดัค้านได้ หากผู้ฟ้องคดี
ประสงค์อุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสัง่ไม่รบัค าคดัค้าน ให้อุทธรณ์หรอืโต้แย้งโดยท าเป็นหนังสือ  
ยื่นต่อผูถู้กฟ้องคดภีายในสบิห้าวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอื ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการที่ผูถู้กฟ้องคดี
พิจารณาวินิจฉัยค าคัดค้านของผู้ฟ้องคดีและมีค าสัง่ไม่รบัค าคัดค้านดังกล่าว เป็นกรณีที ่
ไม่มีกฎหมายให้อ านาจให้กระท าได้ อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยค าคัดค้านยงัเป็นของ
คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกรุงเทพมหานครหรอืคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิจงัหวดั ผู้ฟ้องคด ี
ไมจ่ าตอ้งอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ค าสัง่ดงักล่าว จงึน าคดีมาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
ผูถู้กฟ้องคดปีฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๘ ของกฎกระทรวง ว่าดว้ยการขอจดทะเบยีน
จดัตัง้ การบรหิาร การควบคุม และการยกเลกินิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยส่ง 
ค าคดัค้านการขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเพชรเกษม ๓ ของผู้ฟ้องคดไีปยงั
คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกรงุเทพมหานครเพื่อพจิารณาและสัง่การต่อไป 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
แมก้ารด าเนินการเพื่อจดทะเบยีนจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรในกรณีดงักล่าว 

มาตรา ๗๐ วรรคหก๑ แห่งพระราชบญัญตัิการจดัสรรที่ดนิฯ จะบญัญตัิให้ผู้ได้รบัใบอนุญาต 
หรอืผู้รบัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๘๖ ลงวนัที่ ๒๔ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรอืผู้รบัโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค เป็นผู้มสีทิธคิดัค้านการจดัตัง้
นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยอาศยัเหตุแห่งการคดัคา้นว่า ตนยงัปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษา
กจิการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืมไิด้ปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวแต่มคีวามประสงค์จะปฏบิตัหิน้าที่
ดงักล่าวต่อไป โดยจดัหาธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิมาท าสญัญาค ้าประกนัการบ ารุงรกัษา
                                                 
 ๑ พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๗๐ การบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค ให้น ามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัแก่การจดัสรรทีด่นิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๘๖ ลงวนัที ่๒๔ 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดว้ยโดยอนุโลม 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
เมือ่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๘๖ ลงวนัที ่๒๔ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภค คดัคา้นการจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิ
จงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัสาขาส่งเรื่องให้คณะกรรมการพจิารณา หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่าผู้ได้รบั
ใบอนุญาตหรือผู้ร ับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภค มไิดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภคจรงิ ใหน้ าความ
ในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ไดร้บัใบอนุญาตหรอืผู้รบัโอนใบอนุญาตตามประกาศ 
ของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รบัโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค 
ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภค ใหย้กเลกิการด าเนินการจดทะเบยีนนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
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สาธารณูปโภคกบัคณะกรรมการ อนัเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยกเลกิการด าเนินการ 
จดทะเบยีนนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรของผู้ซื้อที่ดนิจดัสรรก็ตาม แต่โดยที่การจดัตัง้นิติบุคคล
หมู่บ้านจดัสรรมวีตัถุประสงค์เพื่อรบัโอนทรพัย์สินอนัเป็นสาธารณูปโภคไปจดัการและดูแล
บ ารุงรกัษา  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑)๒ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ซึง่มาตรา ๗๐ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว บญัญตัใิห้น ามาตรา ๔๕๓  มาใช้บงัคบัแก่การบ ารุงรกัษา
สาธารณูปโภคส าหรบัการจดัสรรที่ดนิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๘๖ฯ โดยอนุโลม 
และมาตรา ๔๕ วรรคสอง บญัญตัใิหก้ารขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ขอ้ ๘ วรรคหนึ่ง๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วย
การขอจดทะเบียนจัดตัง้ การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้ผู้คดัคา้นการขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยอ้างเหตุว่า
การขอจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

                                                 
๒-๓ พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔๔  ผู้จดัสรรที่ดนิจะพน้จากหน้าที่บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้มกีารด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาที่ผู้จดัสรรที่ดนิรบัผิดชอบการบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  
๒๓ (๕) แลว้ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรตามพระราชบญัญัตินี้  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  
เพือ่รบัโอนทรพัยส์นิดงักล่าวไปจดัการและดูแลบ ารุงรกัษา ภายในเวลาทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูจ้ดัสรรทีด่นิ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๔๕  การจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ให้ผู้ซื้อทีด่นิจดัสรรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนแปลงย่อย

ตามแผนผงัโครงการมมีตใิหจ้ดัตัง้ และแต่งตัง้ตวัแทนยื่นค าขอจดทะเบยีนต่อเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานทีด่นิ
จงัหวดัสาขาพรอ้มดว้ยขอ้บงัคบัทีม่รีายการตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงซึง่อย่างน้อยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชือ่นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร 
(๒) วตัถุประสงค ์
(๓) ทีต่ ัง้ส านกังาน 
(๔) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจ านวนกรรมการ การเลอืกตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการประชุม

ของคณะกรรมการหมูบ่า้นจดัสรร 
(๕) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 
(๖) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 
(๗) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประชุมใหญ่ 
การขอจดทะเบยีนจดัตัง้ การควบ การยกเลกิ และการบรหิารนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
๔ กฎกระทรวงว่าดว้ยการขอจดทะเบยีนจดัตัง้ การบรหิาร การควบและการยกเลกินิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขอ้ ๘ ในกรณมีผีูค้ดัคา้นภายในก าหนดเวลาตามขอ้ ๗ โดยอา้งเหตุว่าการขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร

มไิด้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด ใหเ้จา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมกา รพิจารณาเห็นเป็นประการใดให้แจ้ง 
ผูค้ดัคา้น และเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขาทราบภายในสบิหา้วนั 
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ทีก่ฎหมายก าหนดได้  ดงันัน้ เมื่อผูฟ้้องคดเีป็นผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรโครงการหมู่บา้นเพชรเกษม ๓ 
ผู้ฟ้องคดจีงึมสีทิธใินการได้ใช้สาธารณูปโภคที่ผู้จดัสรรที่ดนิได้จดัให้มขีึ้นเพื่อการจดัสรรที่ดนิ
ตามแผนผังและโครงการที่ได้ร ับอนุญาต ซึ่งตกอยู่ในภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดิน  
ของผู้ฟ้องคดีและเป็นหน้าที่ของผู้จดัสรรที่ดินที่จะบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคดงักล่าว ทัง้น้ี  
ตามมาตรา ๔๓๕ ประกอบมาตรา ๖๙๖ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ประกอบกบัการจดทะเบยีน
จดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรมีผลท าให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร 
โดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง๗ และมหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามระเบยีบเกี่ยวกบั 
การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การอยู่อาศยัและการจราจรภายในทีด่นิจดัสรร ตามทีน่ิตบิุคคล
หมู่บ้านจดัสรรก าหนด ตลอดจนมหีน้าที่ช าระเงนิค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและการจดัการ
สาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บ ารุงรักษา  ทัง้นี้  ตามมาตรา ๔๘  
วรรคหนึ่ ง๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
                                                 

๕-๘ พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จ ัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการ  

ที่ได้รบัอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจดัสรร และให้เป็นหน้าที่  
ของผู้จดัสรรที่ดินที่จะบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดงัเช่นที่ได้จดัท าขึ้นนัน้ต่อไป และจะกระท าการใด  
อนัเป็นเหตุใหป้ระโยชน์แห่งภาระจ ายอมลดไปหรอืเสือ่มความสะดวกมไิด้ 

ให้ผู้จ ัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาท าสัญญาค ้าประกันการบ ารุงร ักษาสาธารณูปโภค  
ซึง่ผูจ้ดัสรรทีด่นิไดจ้ดัใหม้ขี ึน้ และยงัอยู่ในความรบัผดิชอบในการบ ารุงรกัษาของผูจ้ดัสรรทีด่นิตามวรรคหนึ่งกบัคณะกรรมการ 
และใหน้ ามาตรา ๒๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๔๗ เมื่อจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรตามมาตรา ๔๕ แล้ว ให้ผู้ซื้อที่ดินจดัสรรทุกรายเป็นสมาชิก 

นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร 
   ฯลฯ   ฯลฯ  
มาตรา ๔๘ เพือ่ประโยชน์ของผูซ้ื้อทีด่นิจดัสรร ใหน้ิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดระเบยีบเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค 
(๒) ก าหนดระเบยีบเกีย่วกบัการอยู่อาศยัและการจราจรภายในทีด่นิจดัสรร 
(๓) เรยีกเก็บเงนิค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร  

มหีน้าทีบ่ ารุงรกัษาจากสมาชกิ 
(๔) ยื่นค ารอ้งทุกขห์รอืเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชกิเกีย่วกบักรณีทีก่ระทบสทิธหิรอืประโยชน์ของสมาชกิจ านวน

ตัง้แต่สบิรายขึน้ไป 
(๕) จดัใหม้บีรกิารสาธารณะเพือ่สวสัดกิารของสมาชกิ หรอืจดัสรรเงนิหรอืทรพัยส์นิเพือ่สาธารณประโยชน์ 
(๖) ด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบยีบของคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลาง หรอืขอ้บงัคบั  

ของคณะกรรมการทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตันิี้ 
การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากมตทิีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรอืการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใ้หไ้วต้ามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๘๖ ลงวนัที ่๒๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยงัมผีลใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่ าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาต 
ตามพระราชบญัญตันิี้ 
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เพชรเกษม ๓ จึงมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้าน 
การจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพชรเกษม ๓ โดยเห็นว่า ร่างข้อบังคับ 
นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเพชรเกษม ๓ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กรณีจงึเป็นเหตุแห่งการคดัคา้นว่า  
การขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด  
ตามขอ้ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงขา้งต้น ซึ่งแตกต่างจากเหตุแห่งการคดัคา้นตามมาตรา ๗๐ 
วรรคหก แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึเป็นผู้มสีทิธคิดัค้านการขอจดทะเบยีนจดัตัง้
นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเพชรเกษม ๓ และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าคัดค้านภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ผูถู้กฟ้องคดพีจิารณาค าคดัคา้นของผูฟ้้องคดแีลว้มคี าสัง่ไม่รบัค าคดัคา้น 
โดยไม่ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสรุปเรื่องให้คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกรุงเทพมหานคร
พจิารณา กรณจีงึเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัใินการด าเนินการ
เกีย่วกบัค าคดัคา้นการขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเพชรเกษม ๓ ของผูฟ้้องคด ี
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องเกี่ยวกับค าคัดค้าน 
การขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเพชรเกษม ๓ ของผู้ฟ้องคด ีและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ศาล 
มคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๓๑/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๗ การยกเลิกการจดัสรรท่ีดิน 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. อาคารชุด 
 

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒.๒ กรรมสิทธ์ิในห้องชุด 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัห้องชุด 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๒.๕ นิติบคุคลอาคารชุด 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๒.๖ การเลิกอาคารชุด 
 

ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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บทท่ี ๑๕ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการเลือกตัง้ 

 
๑. การจดัการเลือกตัง้ 
 

 ๑.๑ การจดัให้มีหรือไม่จดัให้มีการเลือกตัง้  
 

  กรณีท่ีนายกเทศมนตรีซ่ึงมีหน้าท่ีในการแต่งตัง้ตวัแทนผู้สมคัรกรรมการ
ตรวจคะแนนและเจ้าหน้าท่ีคะแนน รวมทัง้เคยเป็นผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ และปลดัเทศบาล
ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบและด าเนินการเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือแต่งตัง้บุคคลดงักล่าว 
ไม่ท าการตรวจสอบรายช่ือกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าท่ีคะแนนให้ถกูต้อง  
ทัง้ท่ีอยู่ในวิสยัท่ีอาจใช้ความระมดัระวงัในการตรวจสอบได้ และไม่ด าเนินการแต่งตัง้
ตัวแทนผู้สมคัรทัง้ท่ีมีเวลาในการด าเนินการโดยไม่ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงส่งผลให้ 
ศาลยุติธรรมมีค าสัง่ว่าการด าเนินการเลือกตัง้ไม่ชอบ เป็นเหตุให้ไม่มีผู้สมคัรคนใด
ได้รบัเลือกตัง้และเทศบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือจดัให้มีการเลือกตัง้ใหม่ กรณีเป็นการ
กระท าละเมิดซ่ึงนายกเทศมนตรีและปลดัเทศบาลต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการ 
ละเว้นไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวให้แก่เทศบาล 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ว่าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ประกาศให้มกีารเลอืกตัง้
สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการกรณีค รบวาระและยกฐานะจากเทศบาลเมือง 
เป็นเทศบาลนครในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยในขณะนัน้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รกัษาการ
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ปรากฏว่าในวนัเลือกตัง้ดงักล่าวเกิดการทุจรติการเลอืกตัง้ และมผีู้ร้องคดัค้าน 
การเลอืกตัง้ต่อศาลจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งต่อมาศาลมคี าสัง่ว่าการเลือกตัง้ดงักล่าวมกีาร
กระท าทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายสามประการ คอื ประการแรก มกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจคะแนน
และเจ้าหน้าที่คะแนนจากบุคคลที่ไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ  
ท าใหไ้ม่มคีุณสมบตัทิีจ่ะเป็นกรรมการตรวจคะแนนและเจา้หน้าที่คะแนน ประการที่สอง มกีาร
ขดัขวางสทิธขิองผู้สมคัรในการแต่งตัง้ตัวแทนผู้สมคัร กล่าวคอื มผีู้สมคัรบางรายได้เสนอชื่อ
ตวัแทนผู้สมคัร แต่ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ได้ลงนามรบัทราบเพื่อแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นตวัแทน
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ผู้สมคัร ประการที่สาม มกีารทุจรติการเลอืกตัง้ กล่าวคอื มบีุคคลใส่บตัรเลอืกตัง้ปลอมลงไป 
ในหบีบตัรเลอืกตัง้ จงึมคี าสัง่ใหก้ารเลอืกตัง้ดงักล่าวไมม่ผีูส้มคัรคนใดไดร้บัการเลอืกตัง้โดยชอบ 
เทศบาลนครสมุทรปราการ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) จงึจดัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่  ต่อมา กระทรวงการคลงั 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ มคีวามเหน็ว่า ผูฟ้้องคดี
ทัง้สองซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบจดัการเลอืกตัง้กระท าการโดยประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงในการ
ปฏบิตัหิน้าทีจ่งึตอ้งรบัผดิชดใชค้่าใชจ้า่ยทีต่้องจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สองรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายดงักล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดทีัง้สองได้อุทธรณ์ค าสัง่
ข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มคี าสัง่ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทัง้สองจงึฟ้อง 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ รวมทัง้ค าวนิิจฉัยของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ก่อนมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ จากเทศบาลเมือง 
เป็นเทศบาลนคร นัน้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมได้ครบวาระและได้มกีาร
ประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่ในวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๔๒ แลว้ แต่เมื่อมพีระราชกฤษฎกีายกฐานะ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ยกเลิกประกาศการเลือกตัง้เดิมและประกาศให้มีการเลือกตัง้ใหม่ 
ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จงึแสดงได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบ 
รวมถงึผูฟ้้องคดทีัง้สองไดเ้ตรยีมการเลอืกตัง้มาแลว้ก่อนมปีระกาศใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่ ขอ้อ้าง 
ของผู้ฟ้องคดทีัง้สองที่ว่ามเีวลาในการตรวจสอบน้อยจงึเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้จงึไม่อาจรบัฟงัได ้
ส่วนการแต่งตัง้ตวัแทนผู้สมคัรเขา้ประจ าหน่วยเลอืกตัง้นัน้  เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ในวนัที ่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ ได้มีการยื่นขอแต่งตัง้ตัวแทนผู้สมัคร เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา  
และเจา้หน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบตัิซึ่งไม่พบว่ามเีหตุบกพร่องใดๆ จงึเสนอต่อผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ 
เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา แต่ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ไม่ได้เสนอผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในทนัที จงึเห็นได้ว่า 
ผู้ฟ้องคดีทัง้สองสามารถด าเนินการเพื่อให้มีการแต่งตัง้ตัวแทนผู้สมัครให้สมบูรณ์ได ้
ก่อนวันเลือกตัง้ แต่ก็มิได้ด าเนินการดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เคยเป็นผู้สมคัร 
รบัเลือกตัง้ย่อมรู้ดีว่าต้องมีการแต่งตัง้ตัวแทนผู้สมคัรเพื่อใช้สิทธิในการตรวจสอบผลการ 
นับคะแนนให้เป็นไปโดยถูกต้องและเที่ยงธรรม  ดงันัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดทีัง้สองย่อมทราบดีว่า
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทุกคนตอ้งการใหเ้จา้หน้าทีท่ีด่ าเนินการเลอืกตัง้มคีวามเป็นกลางและต้องการ
ให้มตีวัแทนฝ่ายตนเขา้ไปรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของตน โดยกรรมการตรวจคะแนน เจา้หน้าที่
คะแนน และตัวแทนผู้สมัคร มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะท าให้การเลือกตัง้เป็นไปโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย บรสิุทธิ ์ยุติธรรม การที่ผู้ฟ้องคดีทัง้สองไม่ท าการตรวจสอบรายชื่อกรรมการ 
ตรวจคะแนนและเจา้หน้าที่คะแนนให้ถูกต้อง แม้จะอ้างว่าใช้บญัชรีายชื่อเดมิ แต่เมื่อได้มกีาร
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เตรยีมการเลอืกตัง้มาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ จงึอยู่ในวสิยัที ่
ผู้ฟ้องคดีทัง้สองอาจใช้ความระมัดระวังโดยการตรวจสอบก่อนแต่หาได้ใช้ไม่ และการ 
ไม่ด าเนินการเพื่อให้มกีารแต่งตัง้ตวัแทนผู้สมคัรทัง้ที่มเีวลาในการด าเนินการโดยไม่ปรากฏว่า 
มีปญัหาอุปสรรคใดๆ อันเป็นการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่  พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทัง้สอง 
จึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลให้ศาลจังหวัดสมุทรปราการ 
มคี าสัง่ว่าการด าเนินการเลือกตัง้ไม่ชอบ ท าให้ไม่มผีู้สมคัรคนใดได้รบัการเลือกตัง้โดยชอบ  
และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการจดัให้มีการเลือกตัง้ใหม่ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
และค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๘๒/๒๕๕๔) 

 

 ๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตัง้ 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. คณุสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ 
 

 ๒.๑ ผูมี้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 
  

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๒ ผูมี้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน  

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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บทท่ี ๑๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบังานทะเบียน 
 

๑. งานทะเบียนราษฎร 
 

 ตามหลกันิติรฐั องคก์รของรฐัหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง
จะกระท าการใดท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ กต่็อเม่ือมีบทบญัญติั
แห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อ านาจนัน้ภายในกรอบรวมทัง้
จะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายก าหนดไว้ด้วย  ดงันัน้ 
เม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดให้อ านาจแก่นายทะเบียนในการแจ้งย้ายช่ือบุคคล 
ผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่มิได้พกัอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวตลอดเวลา ออกจาก
ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ืออยู่เข้าทะเบียนบ้านกลางได้ การท่ีนายทะเบียนอ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง 
มีค าสัง่ย้ายช่ือผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านท่ีมีช่ืออยู่เข้าทะเบียนบ้านกลางโดยอาศยั
เหตดุงักล่าว จึงเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจ อนัเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ค าสัง่ย้ายช่ือผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเป็นค าสัง่ทางปกครอง ก่อนจะ 
ออกค าสัง่ดงักล่าว นายทะเบียนอ าเภอโพธ์ิประทบัช้างจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็น
ผู้ท่ีจะอยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส 
ได้โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานของตนก่อน การท่ีนายทะเบียนอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 
ออกค าสัง่ ย้ายช่ือผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านท่ีมีช่ืออยู่ เข้าทะเบียนบ้านกลาง  
โดยไม่ด าเนินการดงักล่าว จึงเป็นการปฏิบติัไม่ถกูต้องตามรปูแบบ ขัน้ตอน และวิธีการ
อนัเป็นสาระส าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 นายทะเบยีนอ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) อาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบญัญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ด าเนินการย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจาก
ทะเบยีนบ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิป์ระทบัช้าง อ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง จงัหวดัพจิติร  
และเพิม่ชื่อผู้ฟ้องคดใีนทะเบยีนบ้านกลาง ส านักทะเบยีนอ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง ตามค ารอ้งเรยีน 
เน่ืองจากเห็นว่าการแจ้งย้ายที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีมาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าว เป็นการแจ้งย้าย 
ผดิข้อเท็จจรงิตามพระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎรฯ ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง ว่าด้วย  
การจดัท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสอืกรมการปกครอง ที ่มท ๐๓๑๑.๒/๒๗๓๖๒ 
ลงวนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ กล่าวคอื เป็นการแจ้งย้ายแต่ชื่อเข้าทะเบยีนบ้านแต่ตวับุคล
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ไม่ไดเ้ขา้อยู่อาศยัจรงิ เพื่อการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ผูใ้หญ่บา้น และต่อมานายอ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง 
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ประกาศบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกผูใ้หญ่บา้นโดยไม่มชีื่อผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดี
จึงยื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านเลขที่เดิม และขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มสีทิธเิลอืกผู้ใหญ่บ้าน แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีในบ้านเลขที่พิพาทและในบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธ ิ
เลอืกผูใ้หญ่บา้นดงักล่าว  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ตามหลกันิติรฐันัน้ องค์กรของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัฝ่ายบรหิารและฝ่ายปกครอง 
จะกระท าการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรภีาพของประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อมบีทบญัญัติ 
แห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชดัแจ้ง และจะต้องใช้อ านาจนัน้ภายในกรอบและปฏบิตัิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดไว้ด้วย  ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ในฐานะเจา้หน้าที่ของรฐัฝ่ายปกครองจะออกค าสัง่ใดๆ ที่กระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนได ้
กต่็อเมื่อมบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชดัแจง้ และโดยทีอ่ านาจของนายทะเบยีน
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม๑ แห่งพระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเพยีง
อ านาจทัว่ไปในการแก้ไขรายการทะเบยีน และหลกัฐานทะเบยีนใหถู้กต้องเท่านัน้ เมื่อไม่ปรากฏว่า
มบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดทีก่ าหนดว่า ผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นใดจะต้องพกัอาศยัอยู่ในบา้น
ดงักล่าวตลอดเวลา  มฉิะนัน้ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจแจง้ยา้ยชื่อบุคคลดงักล่าวจากทะเบยีนบา้น 
ทีม่ชีื่ออยูเ่ขา้ทะเบยีนบา้นกลางได ้ซึง่หากมบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายเช่นนัน้จรงิ กย็่อมส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัหนึ่ง แต่มคีวามจ าเป็นต้องไป
ท างานหรอืไปศกึษาอยูใ่นอกีจงัหวดัหนึ่ง โดยมไิดม้คีวามประสงคท์ีจ่ะยา้ยภูมลิ าเนาไปอยู่ในจงัหวดั
ที่ไปท างานหรอืไปศึกษา  อีกทัง้ ส่งผลให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถใช้สทิธิในการเลือกตัง้ไม่ว่า 
จะเป็นการเลอืกตัง้ระดบัชาตหิรอืระดบัท้องถิน่ ตลอดจนไม่สามารถยื่นค ารอ้งขอคดัส าเนาและ
ขอค ารบัรองของราชการเพื่อน าไปใช้อ้างองิหรอืใช้สทิธต่ิางๆ ได้เหมอืนอย่างทะเบยีนบ้านเดมิ  
ส่วนหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๑.๒/๒๗๓๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นัน้  
มสีถานะเป็นเพยีงหนังสอืตอบขอ้หารอืระหว่างผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบุร ีกบักระทรวงมหาดไทย 

                                                           

 ๑ พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๑๐ ฯลฯ ฯลฯ  
 ในกรณีปรากฏหลกัฐานเชื่อได้ว่า การด าเนินการแจง้ การรบัแจง้ การบนัทกึ หรอืการลงรายการเพื่อด าเนินการ
จดัท าหลกัฐานทะเบียนต่างๆ ตามพระราชบญัญัตินี้  ได้ด าเนินการไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง  
หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ให้นายทะเบยีนมอี านาจสัง่ไม่รบัแจ้ง จ าหน่ ายรายการทะเบยีน เพิกถอน
หลกัฐานทะเบยีน และด าเนินการแกไ้ขขอ้ความรายการทะเบยีนใหถู้กตอ้งแลว้แต่กรณี  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๓๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรื่อง หารอืการเลอืกผู้ใหญ่บา้นเท่านัน้ มไิดม้สีถานะเป็นกฎหมายที่ใหอ้ านาจผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ในการมีค าสัง่ย้ายชื่อบุคคลใดออกจากทะเบียนบ้านเข้าทะเบีย นบ้านกลางได้  ดังนั ้น  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสัง่ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเดิม และเพิ่มชื่อใน 
ทะเบียนบ้านกลางส านักทะเบียนอ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงึเป็นการกระท าโดยไม่มอี านาจ  
อนัเป็นการกระท าทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  
 และโดยที่ค าสัง่ยา้ยชื่อผู้ฟ้องคดอีอกจากทะเบยีนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นค าสัง่
ทางปกครอง จงึต้องให้คู่กรณีมโีอกาสที่จะได้รบัทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาส 
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๒ แห่งพระราชบญัญัต ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดว้ย  เมื่อกรณีน้ีปรากฏว่า ก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จะมคี าสัง่ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่จะ 
อยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง ได้ทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสได้โต้แย้ง  
และแสดงพยานหลกัฐานของตน จงึเป็นกรณีทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามรปูแบบ 
ขัน้ตอน และวธิีการอันเป็นสาระส าคญัตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จงึไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว  ทัง้นี้ การออกค าสัง่ทางปกครองข้างต้นไม่ใช่กรณ ี
มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเขา้ขอ้ยกเวน้ทีไ่ม่ต้องให้คู่กรณีมโีอกาสทราบขอ้เทจ็จรงิและมโีอกาส
โตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)๓ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 
เน่ืองจากก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะออกค าสัง่ยา้ยชื่อผูฟ้้องคดอีอกจากทะเบยีนบา้น ไดจ้ดัให้มี
การประชุมประชาคมหมู่บา้น โดยมหีนังสอืแจง้ใหเ้จา้บา้นมาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้ไดส้อบปากค า
พยานบุคคลบางกลุ่ม จงึเหน็ไดว้่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะเปิดโอกาสใหบุ้คคลอื่นๆ 
มโีอกาสทราบขอ้เท็จจรงิและมโีอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานได้ ยกเว้นผู้ฟ้องคด ีกรณีนี้ 
จงึไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 
 

                                                           

๒-๓ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส 
ทีจ่ะไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 
 ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณดีงัต่อไปนี้ เวน้แต่เจา้หน้าทีจ่ะเหน็สมควรปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 
 (๑) เมื่อมคีวามจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรอืจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

 

๗๔๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 นอกจากนี้ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎรฯ เป็นบทบญัญตัิ
ทีใ่หอ้ านาจนายทะเบยีนในการเรยีกเจา้บา้นหรอืบุคคลใดๆ มาชีแ้จงหรอืใหแ้สดงหลกัฐานต่างๆ 
เพื่อความถูกตอ้งของการทะเบยีนราษฎร โดยเมื่อนายทะเบยีนเรยีกบุคคลดงักล่าวมาชีแ้จงแลว้ 
ก่อนจะออกค าสัง่ทางปกครองที่อาจกระทบสทิธขิองบุคคลใด นายทะเบยีนก็ยงัคงต้องปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เนื่องจาก 
เป็นบทบญัญัติที่รบัรองสิทธิของคู่กรณีที่จะได้มโีอกาสทราบข้อเท็จจรงิและมโีอกาส โต้แย้ง 
แสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกค าสัง่ทางปกครอง ในทางกลับกัน  
หากนายทะเบยีนใชอ้ านาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎรฯ แลว้ 
ไม่ประสงค์ที่จะออกค าสัง่ทางปกครอง นายทะเบียนก็ไม่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ อีกแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้าง 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า ก่อนออกค าสัง่พิพาทได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎรฯ แลว้ จงึไมอ่าจรบัฟงัได ้
 เมื่อค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึเห็นสมควรที่จะ
ก าหนดค าบังคับให้เพิกถอนค าสัง่ดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสัง่ข้างต้น  
มผีลใช้บงัคบั คอื วนัที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งจะมผีลในทางนิตนิัยว่าผูฟ้้องคดเีป็นผู้มชีื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านเดิมตัง้แต่วนัที่ผู้ฟ้องคดีย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบยีนบ้านดงักล่าวในวนัที่ ๘ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๘ เมื่อนับถงึวนัเลอืกผู้ใหญ่บ้านในวนัที่ ๑ มถุินายน ๒๕๔๙ จงึเป็นกรณีที ่
ผูฟ้้องคดมีชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านพพิาทตดิต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดอืน ผู้ฟ้องคดจีงึเป็น 
ผูม้คีุณสมบตัใินการใช้สทิธเิลอืกผูใ้หญ่บ้านตามข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลอืก
ผูใ้หญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดไีด้ด าเนินการขอเพิม่ชื่อตนเองต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
ก่อนวนัเลอืกผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า ๓ วนั ตามขอ้บงัคบัดงักล่าว จงึเหน็สมควรแก้ไขให้ครบถ้วน
ถูกตอ้งตามระเบยีบฉบบัเดยีวกนั  ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึมภีาระหน้าทีต่้องเพิม่ชื่อผูฟ้้องคดี
ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยศาลไม่จ าต้องก าหนดค าบังคับ แต่ควรก าหนดไว้ 
เป็นขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแนวทางหรอืวธิกีารด าเนินการให้เป็นไปตามค าพพิากษา  พพิากษาให้
เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ที่ย้ายชื่อผู้ ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านพิพาท  
เขา้ทะเบยีนบา้นกลางส านักทะเบยีนอ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง โดยให้มผีลยอ้นหลงันับตัง้แต่วนัที ่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึง่เป็นวนัทีอ่อกค าสัง่เป็นต้นไป โดยมขีอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแนวทางหรอื
วธิกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา คอื ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพิม่ชื่อผู้ฟ้องคดใีนบญัช ี
ผู้มสีิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในวนัที่ ๑ มถุินายน ๒๕๔๙ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน 
นับแต่วนัที่มคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๒๑/๒๕๕๕ ท่ี อ.๑๒๒/๒๕๕๕ 
ท่ี อ.๑๒๓/๒๕๕๕ ท่ี อ.๑๒๔/๒๕๕๕ และท่ี อ.๑๒๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๔๑ 
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 ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีต้องค านึงถึงหลักการมีสิทธิในการปกป้องตนเอง 
ของประชาชนอนัเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป โดยการให้โอกาสแก่ประชาชนในการโต้แย้ง
และแสดงพยานหลกัฐานของตนก่อนท่ีจะวินิจฉัยสัง่การในเร่ืองใดท่ีอาจกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของประชาชนดงักล่าว  ดงันัน้ การท่ีผู้อ านวยการเขต 
มีค าสัง่จ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่ได้ให้โอกาสแก่บุคคล
ดงักล่าวได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลกัฐานก่อนออกค าสัง่ จึงไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
อนัเป็นขัน้ตอนหรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัในการประกนัสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล
ข้างต้น อนัเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ส านักงานเขตบางกะปิซึ่งเป็นส านักงานเขตที่ผู้ฟ้องคดีเคยมชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
มหีนังสอืถงึผู้อ านวยการเขตพระนคร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) แจง้ใหจ้ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ของผูฟ้้องคดอีอกจากทะเบยีนบา้นเลขที ่๘๘๙ ถนนมหาไชย แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทีอ่ยู่ปจัจุบนัของผู้ฟ้องคด ีเนื่องจากส านักงานเขตบางกะปิตรวจสอบ
ทะเบียนบ้านที่ผู้ฟ้องคดเีคยมชีื่ออยู่ย้อนหลงักลบัไปพบว่า ผู้ฟ้องคดไีม่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน 
เลขที ่๓/๕๕ หมูท่ี ่๓ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นทีอ่ยู่ทีผู่ฟ้้องคดี
เคยอยู่มาตัง้แต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และแจ้งย้ายออก จงึเป็นบุคคลที่มอียู่ ในทะเบียนบ้าน 
โดยไม่ชอบดว้ยระเบยีบและกฎหมาย  ต่อมา ผูช้่วยนายทะเบยีนทอ้งถิน่เขตพระนครไดจ้ าหน่ายชื่อ
และรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดอีอกจากทะเบยีนบ้านเลขที่ ๘๘๙ ดงักล่าว และมหีนังสอืแจ้ง 
เจ้าบ้านเลขที่ข้างต้นให้น าส าเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตพระนคร 
เพื่อแก้ไขรายการใหถู้กต้อง รวมทัง้มหีนังสอืแจง้ส านักงานเขตบางกะปิว่าส านักงานเขตพระนคร
ไดด้ าเนินการจ าหน่ายชื่อผูฟ้้องคดอีอกจากทะเบยีนบา้นเลขที ่๘๘๙ แลว้ และจ าหน่ายชื่อผูฟ้้องคดี
ในใบแจง้การยา้ยที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอน ๑) ส านักทะเบยีนท้องถิน่เขตจอมทอง (ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่
เขตที่ผู้ฟ้องคดเีคยมชีื่ออยู่ก่อนย้ายมาอยู่ ณ ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านปจัจุบนั) เป็นการเฉพาะราย 
รวมทัง้รายงานการจ าหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดไีปยงัส านักทะเบียนกลางเรยีบร้อยแล้ว  หลงัจากนัน้  
ผูฟ้้องคดไีดย้ืน่ค ารอ้งขอเพิม่ชื่อเขา้ในทะเบยีนบา้นทีถู่กจ าหน่าย แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแลว้
ยนืยนัว่าไม่สามารถเพิม่ชื่อผูฟ้้องคดใีนทะเบยีนบา้นดงักล่าวได้ รวมทัง้ไดม้หีนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดี
ให้มายื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อเพื่อจะได้ด าเนินการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปพิสูจน์สญัชาติที่ส านักงาน 
ตรวจคนเขา้เมอืง แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการด าเนินการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
เน่ืองจากไม่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานต่างๆ ก่อน  อีกทัง้  
ไม่ไดเ้สนอเรื่องให้นายอ าเภอเป็นผู้อนุมตัก่ิอนการจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคด ี
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จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ที่จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดอีอกจากทะเบยีนบ้านพพิาท รวมทัง้ให้เพิม่ชื่อ 
ผูฟ้้องคดเีขา้ในทะเบยีนบา้นดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง๕ แห่งพระราชบญัญตัิการทะเบยีนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง๖ ของระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วย 

                                                           

๔-๕ พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
 “การทะเบยีนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบยีนต่างๆ ตามพระราชบญัญตันิี้ รวมทัง้การจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบยีน
ประวตัริาษฎร 
 “ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริาษฎร” หมายความว่า ขอ้มลูตวับุคคลเกีย่วกบั ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิและตาย 
สญัชาติ ศาสนา ภูมลิ าเนา สถานะการสมรส วุฒกิารศกึษา ชื่อบดิามารดาหรอืผู้รบับุตรบุญธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร  
และขอ้มลูอื่นทีจ่ าเป็นเพือ่การด าเนินงานทะเบยีนต่างๆ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ทอ้งถิน่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมอืงพทัยา และหน่วยการปกครองทอ้งถิน่อื่นทีผู่อ้ านวยการ
ทะเบยีนกลางโดยอนุมตัริฐัมนตรกี าหนดใหเ้ป็นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตันิี้ 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนกลาง นายทะเบียนประจ าส านักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร นายทะเบยีนประจ าส านกัทะเบยีนจงัหวดั นายทะเบยีนประจ าส านกัทะเบยีนอ าเภอ นายทะเบยีนประจ าส านัก
ทะเบยีนทอ้งถิน่ นายทะเบยีนประจ าส านกัทะเบยีนสาขา นายทะเบยีนประจ าส านกัทะเบยีนเฉพาะกจิ และนายทะเบยีนผูร้บัแจง้ 
และใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากนายทะเบยีนหรอืผูช้่วยนายทะเบยีน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกต้องของการทะเบยีนราษฎร ให้นายทะเบยีนมอี านาจเรยีกเจ้าบ้าน หรอืบุคคลใดๆ  
มาชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรอืให้แสดงหลกัฐานต่างๆ ได้ตามความจ าเป็น และเมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัให้มอี านาจเขา้ไปสอบถาม 
ผู้อยู่ในบ้านใดๆ ได้ ตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน  ทัง้นี้ ให้กระท าได้ในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึ้น  
และพระอาทติยต์ก  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

๖ ระเบยีบส านกัทะเบยีนกลาง ว่าดว้ยการจดัท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๑๑๐ บุคคลมชีือ่ในทะเบยีนบา้นโดยมชิอบ 
 กรณีที่บุคคลมชีื่อและรายการบุคคลในทะเบยีนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมชิอบด้วยกฎหมายหรอืระเบยีบแบบแผน  
ใหน้ายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่แลว้แต่กรณ ีด าเนินการดงันี้ 
 (๑) สอบสวนพยานหลกัฐานทัง้พยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถา้ม)ี 
 (๒) รวบรวมหลกัฐานทัง้หมดพรอ้มความเหน็เสนอไปยงันายอ าเภอแห่งทอ้งที ่
 (๓) เมือ่นายอ าเภอไดพ้จิารณาอนุมตัแิลว้ ใหน้ายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่จ าหน่ายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบยีนบา้นและส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น และใหห้มายเหตุในช่องยา้ยออกไปทีว่่า “จ าหน่ายตามค ารอ้ง 
ที.่.. ลงวนัที.่.. หรอื หนงัสอืที.่.. ลงวนัที.่..” แลว้แต่กรณ ีแลว้ใหล้งลายมอืชือ่และวนัเดอืนปีก ากบัไว้ 
 (๔) รายงานการจ าหน่ายตามระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑๓๒ (๔) 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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การจดัท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้นายทะเบยีนมอี านาจเรยีกให้เจ้าบ้านหรอื
บุคคลใดๆ มาชี้แจงขอ้เทจ็จรงิหรอืให้แสดงหลกัฐานต่างๆ ได้ตามความจ าเป็น และเมื่อมเีหตุ 
อนัควรสงสยัสามารถเขา้ไปสอบถามผูท้ี่อยู่ในบ้านใดๆ ไดต้ามอ านาจหน้าที่ เพื่อความถูกต้อง
ของการทะเบยีนราษฎร และการที่นายทะเบยีนจะสัง่จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลใดออกจาก
ทะเบียนบ้านได้ กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการสอบสวนพยานหลักฐานทัง้พยานบุคคล  
และพยานเอกสารก่อน เนื่องจากการสัง่จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบ้าน  
เป็นการด าเนินการของฝ่ายปกครองทีม่ผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล 
ฝ่ายปกครองจงึมหีน้าที่ต้องค านึงถงึหลกัการมสีทิธใินการปกป้องตนเองของประชาชนอนัเป็น
หลกักฎหมายทัว่ไปที่ประกันสิทธแิก่บุคคลในการปกป้องนิติฐานะของตนจากการใช้อ านาจ 
ของฝา่ยปกครอง โดยการใหโ้อกาสแก่บุคคลในการโตแ้ยง้ชีแ้จงและแสดงพยานหลกัฐานของตน
ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะวนิิจฉัยสัง่การในเรื่องดงักล่าว  เมื่อขอ้เท็จจรงิปรากฏว่า ภายหลงัจาก
ได้รบัแจ้งจากส านักงานเขตบางกะปิว่าผู้ฟ้องคดเีป็นบุคคลที่มชีื่อในทะเบยีนบ้านโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรอืระเบยีบแบบแผน ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ โดยผู้ช่วยนายทะเบยีนท้องถิ่น ไม่ได้
สอบสวนหรอืให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการโต้แย้งหรอืแสดงพยานหลกัฐานก่อนที่จะด าเนินการ
จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผูฟ้้องคดอีอกจากทะเบยีนบา้นเลขที ่๘๘๙ แต่อย่างใด  ดงันัน้ 
กระบวนการในการสัง่จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน 
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑอ์นัเป็นขัน้ตอนหรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญั 
ในการประกนัสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล อนัเป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษาให้
เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่ส ัง่จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดอีอกจาก
ทะเบยีนบา้นเลขที ่๘๘๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๗๔/๒๕๕๕)   
 

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. งานทะเบียนอาวธุปืน 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  
 

 การโอนหุ้นชนิดระบุช่ือเมื่อได้ท าตามแบบท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๒๙  
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยบริษัทร่วมรู้เห็นและยินยอมให้ 
มีการโอนหุ้นดงักล่าว การโอนหุ้นข้างต้นจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้ต่อมาจะได้มี
การท าสญัญาโอนหุ้นดงักล่าวขึ้นอีกฉบบัหน่ึงโดยมีเง่ือนไขว่า ถ้าผู้รบัโอนได้รบัช าระหน้ี
ตามก าหนดเสรจ็ส้ินแล้ว ผู้รบัโอนจะคืนหุ้นให้ผู้โอนไป แต่ถ้าผู้โอนยงัไม่สามารถช าระหน้ี
ได้ทัง้หมด หุ้นท่ีโอนมาก็จะตกเป็นของผู้รบัโอนก็ตาม เน่ืองจากข้อตกลงในสัญญา 
โอนหุ้นฉบบัหลังน้ี เป็นเพียงข้อตกลงให้ผู้โอนมีสิทธิเรียกร้องเอาหุ้นท่ีโอนไปแล้ว
กลบัคืนมาเม่ือได้ปฏิบติัตามข้อตกลงโดยการช าระหน้ีตามสญัญาแล้ว  ดงันัน้ เมื่อผู้โอน
ยงัมิได้ช าระหน้ีตามสัญญา จึงไม่มีผลท าให้หุ้นท่ีโอนไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
กลับมาเป็นของผู้โอน ผู้ร ับโอนจึงมีอ านาจจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นดังกล่าวต่อไปได้   
และโดยท่ีสญัญาโอนหุ้นข้างต้นมีกรรมการของบริษทัซ่ึงรวมถึงผู้โอนเป็นผู้ลงนามอนุมติั
ให้โอนได้ อนัถือว่ากรรมการบริษัทรู้เห็นในการโอนหุ้นดงักล่าวแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้อง 
จดแจ้งให้บริษัททราบอีก  ทัง้น้ี ตามมาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ผู้รบัโอนดังกล่าวจึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยชอบและมีสิทธิจะเข้าประชุม 
ในท่ีประชุมใหญ่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการประชุมชนิดใดคราวใดตามมาตรา ๑๑๗๖  
แห่งประมวลกฎหมายเดียวกนั 
 กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตัง้ผู้รบัโอนซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ 
เป็นกรรมการของบริษัทโดยไม่มีผู้ใดคดัค้าน ผู้ถือหุ้นรายใหม่จึงเป็นกรรมการของบริษัท 
ท่ีได้รบัการแต่งตัง้โดยชอบตามมาตรา ๑๑๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
การท่ีต่อมาผูถื้อหุ้นรายใหม่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการ
และอ านาจกรรมการต่อนายทะเบียนโดยใช้ตราประทับส ารองของบริษัทตามมติ 
ของท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นข้างต้น พร้อมทัง้ได้แนบเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน
ตามท่ีระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัท พ.ศ. ๒๕๓๘ ก าหนดไว้ ซ่ึงนายทะเบียนได้มีหนังสือถึงกรรมการเดิมทุกคน 
แจ้งให้ทราบถึงการย่ืนค าขอจดทะเบียนดังกล่าวเพ่ือให้ใช้สิทธิคัดค้าน แม้จะมีการ
คดัค้านการจดทะเบียน แต่เม่ือค าคดัค้านดงักล่าวไม่มีเหตุผลท่ีจะรบัฟังได้ และระหว่าง
การพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลมีค าสัง่ห้ามมิให้นายทะเบียนรบัจดทะเบียน
เป็นการชัว่คราวหรือค าสัง่ อ่ืนในท านองเดียวกัน นายทะเบียนจึงย่อมพิจารณา 
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รบัจดทะเบียนตามค าขอดังกล่าวได้  ดังนัน้ เม่ือปรากฏว่านายทะเบียนด าเนินการ 
รบัจดทะเบียนตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดไว้ รวมทัง้ได้พิจารณาพยานหลกัฐาน 
ของคู่กรณีแล้วจึงวินิจฉัยให้รบัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการ
ของบริษทัตามค าขอ การรบัจดทะเบียนดงักล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย  
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด มีทุนจดทะเบียน 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๒๕,๐๐๐ หุ้น มกีรรมการทัง้หมด ๖ คน ซึ่งรวมถงึผู้ฟ้องคด ี
ที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรรมการที่จะท าการแทนบริษัทได้ คือ กรรมการสองในสี่คน 
ลงลายมอืชื่อร่วมกบัผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ หรอืผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ รวมเป็นสามคน และประทบัตราส าคญั 
ของบริษัท  ต่อมา นาย ส. กับพวกรวม ๕ คน มีหนังสือถึงคณะกรรมการบรษิัทร้องขอให้ 
นัดประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นบรษิทัเพื่อแจง้เรื่องการถือครองหุ้นของผู้ถอืหุ้นใหม่ เรื่องพจิารณา
แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ และเรื่องเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ เนื่องจากได้ถือครองหุ้น 
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ จ านวน ๒๒,๕๐๐ หุน้  หลงัจากนัน้ ไดม้กีารประชุมวสิามญัใหญ่ผู้ถอืหุ้น 
เพื่อพจิารณาเรื่องดงักล่าวโดยมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบอ านาจเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  
แต่ประธานที่ประชุมตรวจสอบพบว่าการมอบฉันทะของผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ไม่ถูกต้องตรงกบัเลขที่หุ้น
และจ านวนหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิเข้าประชุมหรือลงมติ 
ออกเสยีงในที่ประชุม แต่ได้อนุโลมให้ผู้รบัมอบฉันทะดงักล่าวอยู่ในที่ประชุมเพื่อสงัเกตการณ์
และน าผลการประชุมไปแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ ซึ่งผลการพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม 
มดีังต่อไปนี้  ระเบียบวาระที่ ๑ รบัทราบการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นใหม่ โดยผู้ถือหุ้นเดิม
บางส่วนไดร้่วมกนัโอนหุ้นจ านวน ๒๒,๕๐๐ หุ้น ให้แก่นาย ส. และนาย ส. ได้โอนหุ้นบางส่วน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยนาย ส. ได้น าสัญญาโอนหุ้นดังกล่าวมาแสดงต่อที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาและรบัทราบ ซึ่งที่ประชุมรบัทราบการโอนหุ้นดังกล่าว  ทัง้นี้  ผู้ฟ้องคดีที่ ๑  
ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณากรณีการโอนหุ้นจ านวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น ของผู้ฟ้องคดทีัง้สองเพื่อเป็น
การค ้าประกันตามสญัญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งจะต้องโอนหุ้นคืนเมื่อผู้ซื้อที่ดินปฏิบตัิตามสญัญา 
ซื้อขายที่ดนิแล้ว แต่ผู้จดัการมรดกและทนายความผู้ดูแลกองมรดกของผู้รบัโอนหุ้นดงักล่าว
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หุ้นจ านวน ๑๐,๐๐๐ หุ้นข้างต้น ได้ตกเป็นกรรมสทิธิข์องผู้รบัโอน 
โดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดทีัง้สองผดินัดไม่ช าระหน้ีตามสญัญาซือ้ขายทีด่นิ 
ทัง้น้ี ไดเ้คยมหีนงัสอืชีแ้จงและปฏเิสธการคนืหุน้ไปยงัผูฟ้้องคดทีัง้สองจนเป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบั
โดยการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบญัชีผู้ถือหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  
ซึง่ผลปรากฏว่าทีป่ระชุมรบัทราบว่าการโอนหุ้นดงักล่าวถูกต้องตามขอ้บงัคบัของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๒  ระเบยีบวาระที ่๒ พจิารณาเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่เพื่อแทนทีก่รรมการทีล่าออก 
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เนื่องจากได้โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน  
๔ คน  ระเบยีบวาระที่ ๓ พจิารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ ซึ่งทีป่ระชุมมมีตใิห้
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงลายมอืชื่อของกรรมการผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ 
เป็นใหก้รรมการสามในหกคนระหว่างกรรมการใหม่จ านวน ๔ คน ผู้ฟ้องคดทีี ่๑ ผูฟ้้องคดทีี ่๒ 
ร่วมกนัลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  ระเบยีบวาระที่ ๔ พจิารณา
เรื่องอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมมมีติให้กรรมการใหม่รวม ๓ คน ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษิทัในเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการยื่นขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมรบัทราบการประชุมและมีมติให้ด าเนินการได้โดยไม่มีผู้ใด  
ออกเสยีงคดัค้าน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ งดออกเสยีงในระเบยีบวาระที่ ๒ ถึงระเบยีบวาระที่ ๔  
ต่อมา กรรมการใหม่จ านวน ๓ คน ได้ยื่นค าขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า – ออก 
และแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัทต่อนายทะเบียนส านักงาน  
บรกิารจดทะเบยีนธุรกิจ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามญัผู้ถือหุ้นข้างต้น  
โดยประทบัตราส ารองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในค าขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึมหีนังสือแจ้งให้ 
ผู้ฟ้องคดีทัง้สองทราบถึงการยื่นค าขอจดทะเบียนดังกล่าวพร้อมทัง้แจ้งสิทธิคัดค้าน  
การจดทะเบยีนขา้งต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดทีัง้สองมหีนังสอืคดัค้านการจดทะเบยีนไปยงัผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ ว่า หุ้นที่มกีารโอนไปแล้วบางส่วนดงักล่าวเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ และยงัมไิด้จดแจ้งการโอน 
ลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น จึงใช้ยนับริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ ท าให้การออกเสียงลงมติ 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นไม่มผีลตามกฎหมาย หุ้นขา้งต้นจงึยงัคงเป็นกรรมสทิธิข์องผู้ฟ้องคดทีัง้สอง 
แมว้่าจะมกีารจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถอืหุ้นไปแล้วก็ตาม เนื่องจากการโอนหุ้นดงักล่าว
เป็นการโอนเพื่อประกันหน้ี มใิช่การโอนเพื่อช าระหน้ีและกรรมสทิธิใ์นหุ้นยงัเป็นของผู้โอน  
เมื่อยงัมกีารผ่อนผนัการช าระหน้ี จงึถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทัง้สองผิดนัดช าระหน้ี การแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และการใช้ตราส ารองของบริษัทในการยื่นค าขอจดทะเบียนก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ปฏเิสธการจดทะเบยีนดงักล่าว และต่อมาผูฟ้้องคดทีัง้สองไดย้ื่นหนังสอืชีแ้จง
และขอยบัยัง้การจดทะเบยีนต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ อกีครัง้ แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ พจิารณาแล้วเหน็ว่า
ค าคดัค้านและค าชี้แจงขอยบัยัง้การจดทะเบยีนของผู้ฟ้องคดทีัง้สองไม่มเีหตุผลที่จะรบัฟงัได ้
โดยเหน็ชอบใหร้บัจดทะเบยีนได ้ผูฟ้้องคดทีัง้สองจงึอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่ออธบิดกีรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ซึง่พจิารณาแลว้มคี าสัง่ใหย้กอุทธรณ์ ผูฟ้้องคดทีัง้สองจงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้
มคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รบัจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการและอ านาจกรรมการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๔๗ 
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 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 สญัญาโอนหุน้ระหว่างผูฟ้้องคดทีี ่๑ ผูฟ้้องคดทีี ่๒ กบัผูร้บัโอน จ านวนทัง้สิน้ ๑๐,๐๐๐ หุน้ 
ได้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และมีพยานรบัรองลายมือชื่อผู้โอนและ  
ผูร้บัโอน อนัเป็นการปฏบิตัติามแบบของการโอนหุน้ชนิดระบุชื่อตามมาตรา ๑๑๒๙ วรรคสอง๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แลว้ เมื่อต่อมาผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดย้ื่นบญัชรีายชื่อผู้ถอืหุ้น
ในวนัประชุมสามญัประจ าปีต่อนายทะเบยีนโดยระบุว่า หุ้นจ านวนทัง้สิน้ ๑๐,๐๐๐ หุน้ เป็นของ
ผู้รบัโอน โดยผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้องในฐานะกรรมการของบรษิัท  
จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมรู้เห็นและยินยอมให้มีการโอนหุ้น การโอนหุ้นดังกล่าว 
จึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้ต่อมาจะได้มีการท าสัญญาโอนหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
ระหว่างผู้ฟ้องคดทีัง้สองกบัผู้รบัโอนขึน้อกีฉบบัหน่ึงระบุว่า ผู้รบัโอนได้รบัโอนหุ้น ๔๐ เปอรเ์ซน็ต ์
เป็นหุน้รวมทัง้สิน้ ๑๐,๐๐๐ หุน้ ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จากผูโ้อน และไดร้บัโอนหุน้มาแลว้ตัง้แต่
วนัที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยมขีอ้ตกลงเป็นเงื่อนไขในการโอนหุ้นว่า ถ้าผูร้บัโอนได้รบัเงนิช าระหนี้
ตามก าหนดที่ออกเช็คไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ร ับโอนก็จะคืนหุ้นให้ผู้โอนไป ถ้าผู้โอน  
ยงัไม่สามารถช าระเงินได้ทัง้หมด หุ้นที่โอนมาก็จะตกเป็นของผู้รบั โอน สญัญานี้ผูกพันถึง
ทายาทของทัง้สองฝ่ายด้วย เห็นได้ว่าข้อตกลงในสัญญาฉบับหลังนี้ เป็นเพียงข้อตกลงให้ 
ผู้ฟ้องคดทีัง้สองมสีทิธเิรยีกร้องเอาหุ้นที่โอนไปแล้วตัง้แต่วนัที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ กลบัคนืมา 
เมื่อได้ปฏบิตัิตามข้อตกลงโดยการช าระหนี้ตามเช็คแล้ว  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคด ี
ทัง้สองยงัมไิดช้ าระหนี้ตามเชค็โดยอ้างว่าผู้รบัโอนหุน้ยงัไม่ด าเนินการปลดเปลื้องภาระจ ายอม  
ทีต่ดิอยูก่บัทีด่นิทีซ่ือ้ขายกนั จงึไม่มผีลท าใหหุ้น้ทีโ่อนไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมายกลบัมาเป็น
ของผู้ฟ้องคดทีัง้สอง เมื่อผู้รบัโอนหุ้นถงึแก่ความตาย หุ้นจ านวนดงักล่าวจงึตกเป็นกรรมสทิธิ ์
ในกองมรดก ผู้จดัการมรดกของผู้รบัโอนหุ้นซึ่งถึงแก่ความตายจงึมอี านาจจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้น
พพิาทต่อไปได ้ นอกจากนี้ แมม้าตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
จะบญัญตัถิงึการโอนหุน้ทีย่งัไม่ไดจ้ดแจง้การโอนหุน้ในทะเบยีนว่าจะน ามาใชย้นัแก่บรษิทัไม่ได ้

                                                           

๗-๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๑๑๒๙ อนัว่าหุน้นัน้ย่อมโอนกนัไดโ้ดยมติอ้งไดร้บัความยนิยอมของบรษิทั เวน้แต่เมือ่เป็นหุน้ชนิดระบุชื่อ
ลงในใบหุน้ ซึง่มขีอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 
 การโอนหุน้ชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนัน้ ถ้ามไิด้ท าเป็นหนังสอืและลงลายมอืชื่อของผู้โอนกบัผู้รบัโอน มพียาน  
คนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรบัรองลายมอืนัน้ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่งตราสารอนันัน้ต้องแถลงเลขหมายของหุ้น 
ซึง่โอนกนันัน้ดว้ย 
 การโอนเช่นนี้จะน ามาใช้แก่บรษิัทหรอืบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทัง้ชื่อและส านักของ 
ผูร้บัโอนนัน้ลงในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
 



 

 

๗๔๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แต่ก็หมายถงึกรณีที่ผู้โอนและผู้รบัโอนโอนหุ้นกนัเองโดยบรษิทัมไิด้รูเ้หน็ด้วย กฎหมายจงึให้ 
ถอืตามทีป่รากฏอยูใ่นทะเบยีน  ดงันัน้ เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า สญัญาโอนหุน้ระหว่างผูฟ้้องคดี
ทัง้สองกบัผู้รบัโอน มกีรรมการบรษิัทเป็นผู้ลงนามอนุมตัิให้โอนได้  อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ เอง  
ก็ได้ลงนามในฐานะกรรมการด้วย จงึต้องถอืว่ากรรมการบรษิทัร่วมรูเ้หน็ในการโอนหุ้นนี้แล้ว  
กรณีไม่อาจน ามาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม ข้างต้นมาใช้ได้ และเมื่อกรรมการผู้จ ัดการหรือ
กรรมการผู้มอี านาจของบรษิัทได้ร่วมรู้เห็นเป็นพยานการโอนหุ้นด้วยแล้ว จงึไม่จ าเป็นต้อง 
จดแจ้งให้บรษิัททราบอีก เมื่อต่อมาในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รบัรองว่าการโอนหุ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีทัง้สองกับผู้รบัโอนถูกต้อง 
ตามขอ้บงัคบัของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ แล้ว จงึต้องถือว่านาย ส. ผู้รบัโอนหุ้นพพิาทมาจากกองมรดก
ของผู้รบัโอนเดมิ เป็นผูถ้อืหุ้นโดยชอบและมสีทิธทิี่จะเขา้ประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอไม่ว่า  
จะเป็นการประชุมชนิดใดคราวใด ตามมาตรา ๑๑๗๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และเมือ่มผีูถ้อืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้แห่งจ านวนหุน้ของบรษิทัไดเ้ขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ร้องขอให้เรยีกประชุมวิสามญั และในหนังสือร้องขอได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้แล้วว่า ให้เรยีก
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นใหม่ การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม ่  
การเปลีย่นแปลงอ านาจกรรมการ และเรื่องอื่นๆ ตามมาตรา ๑๑๗๕ วรรคสอง๑๐ แห่งประมวล
กฎหมายเดียวกัน เมื่อกรรมการได้รบัหนังสือแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องเรยีก
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยพลนั ตามมาตรา ๑๑๗๔๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึง่กรรมการไดเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้ตามทีผู่ถ้อืหุน้ดงักล่าวรอ้งขอตามกฎหมาย โดยระบุสถานที ่
วนั เวลา และสภาพแห่งกจิการทีจ่ะไดป้ระชุมปรกึษากนันัน้ดว้ยแลว้ การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ดังกล่าวจึงเป็นการประชุมใหญ่ และเมื่อที่ประชุมมีมติให้ผู้ถือหุ้นใหม่เป็นกรรมการของ 

                                                           

๙-๑๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๑๑๗๔ เมือ่ผูถ้อืหุน้ยื่นค ารอ้งขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัดัง่ไดก้ล่าวมาในมาตราก่อนนี้แลว้ ใหก้รรมการ
เรยีกประชุมโดยพลนั 
 ถ้าและกรรมการมไิด้เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วนัยื่นค าร้องไซร้ ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ร้อง  
หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนดัง่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้
 มาตรา ๑๑๗๕ ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่ใหล้งพมิพ์โฆษณาในหนังสอืพมิพ์แห่งทอ้งทีอ่ย่างน้อยหนึ่งคราว
ก่อนวนันัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั และส่งทางไปรษณีย์ตอบรบัไปยงัผู้ถือหุ้นทุกคนที่มชีื่อในทะเบยีนของบรษิัทก่อนวนั  
นดัประชุมไมน้่อยกว่าเจด็วนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่เพือ่ลงมตพิเิศษ ใหก้ระท าการดงัว่านัน้ก่อนวนันดัประชุม
ไมน้่อยกว่าสบิสีว่นั 
 ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่นัน้ ให้ระบุสถานที่ วนั เวลา และสภาพแห่งกจิการที่จะได้ประชุมปรึกษากนั  
และในกรณทีีเ่ป็นค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่เพือ่ลงมตพิเิศษใหร้ะบุขอ้ความทีจ่ะน าเสนอใหล้งมตดิว้ย 
 มาตรา ๑๑๗๖ ผูถ้อืหุน้ทัว่ทุกคนมสีทิธจิะเขา้ประชุมในทีป่ระชุมใหญ่ไดเ้สมอไมว่่าจะเป็นประชุมชนิดใดคราวใด 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง อันเป็นการใช้อ านาจของที่ประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ได้โดยไม่ต้องให้กรรมการเป็นผู้แต่งตัง้เสมอไป และไม่มผีู้ใดคดัค้าน จงึเป็น  
กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยชอบตามมาตรา ๑๑๕๑๑๒ แห่งประมวล
กฎหมายเดยีวกนั ประกอบกบัขอ้ ๑๕ ของขอ้บงัคบัของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เมื่อต่อมาผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ โดยกรรมการใหม่จ านวน ๓ คน ไดย้ื่นค าขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกรรมการและอ านาจ
กรรมการโดยใช้ตราประทบัส ารองของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ตามมติของที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น 
พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบค าขอจดทะเบยีนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๖ (๓) ของระเบยีบ
ส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิทักลาง ว่าด้วยการจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนบรษิทั พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และเอกสารประกอบอื่นๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมหีนังสอืถงึกรรมการเดมิ 
ทุกคนแจง้ใหท้ราบถงึการยื่นค าขอจดทะเบยีนดงักล่าวเพื่อใชส้ทิธคิดัคา้นภายในเวลาทีก่ าหนด 
ซึง่ผูฟ้้องคดทีัง้สองไดย้ืน่หนงัสอืคดัคา้นการจดทะเบยีนพพิาท แต่ผูข้อจดทะเบยีนกไ็ดม้หีนังสอื
ยนืยนัทีม่าของการรบัโอนหุน้ดงักล่าว ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิปรากฏตามเอกสารบนัทกึขอ้ความ
ส านักงานบรกิารจดทะเบยีนธุรกจิ ๖ เรื่อง การจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอ านาจ
กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยยื่นบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งระบุว่า  
นาย ส. ได้รบัโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมรวมทัง้สิ้น ๒๒,๕๐๐ หุ้น โดยมีหลักฐานการโอนหุ้น 
โดยถูกตอ้ง แต่ไม่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดย้ื่นบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อนาย ส. เป็นผูถ้อืหุน้
ต่อนายทะเบยีน แสดงว่ายงัไม่ไดจ้ดแจง้การโอนหุน้ลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒ แต่เมื่อผู้ถือหุ้นเดมิที่โอนหุ้นให้แก่นาย ส. คือกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึถือว่า 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ รูเ้หน็การโอนหุน้แลว้  ดงันัน้ เมื่อมีผูถ้อืหุน้ซึง่มจี านวนหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมผู้ถอืหุ้น 
โดยกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทัง้สี่คนไม่ได้ทักท้วง และยังออกหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการไปถงึผู้ฟ้องคดทีัง้สอง โดยไม่ปรากฏว่าไดม้กีารโต้แยง้เกี่ยวกบัการใชส้ทิธขิอให้
เรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นดงักล่าว คงโต้แยง้เฉพาะหุ้นพพิาทจ านวน ๑๐,๐๐๐ หุ้นเท่านัน้ แสดงว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ร ับทราบการโอนหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกลุ่มนาย ส. จึงมีสิทธิเข้าประชุม 
และออกเสียงเป็นคะแนนลงมติเรื่องการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก 
และแกไ้ขอ านาจกรรมการได ้และเมื่อมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวมกนัแทนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสีแ่ห่งทุน จงึเป็นองคป์ระชุมตามขอ้ ๑๕ ของขอ้บงัคบัของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ แลว้  ดงันัน้  
เมือ่การประชุมผูถ้อืหุน้มกีารนัดประชุม รวมทัง้การลงมตโิดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

                                                           

๑๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๑๑๕๑ อนัผูเ้ป็นกรรมการนัน้ เฉพาะแต่ทีป่ระชุมใหญ่เท่านัน้อาจจะตัง้หรอืถอนได ้ 
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และพาณิชย์ และข้อบงัคบัของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ประกอบกบัได้ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบยีบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบยีน  
หา้งหุน้ส่วนบรษิทัฯ แลว้ แมจ้ะมกีารคดัคา้นการจดทะเบยีน แต่เมื่อค าคดัค้านไม่มเีหตุผลทีจ่ะ
รบัฟงัได้ และในระหว่างการพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลได้มีค าสัง่ห้ามมิให ้
นายทะเบียนรบัจดทะเบียนเป็นการชัว่คราวหรือค าสัง่อื่นในท านองเดียวกัน นายทะเบียน  
ย่อมพิจารณารับจดทะเบียนได้  ดังนั ้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรรับ 
จดทะเบียนตามค าขอ และรายงานตามล าดบัชัน้ให้อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าพิจารณา  
ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าค าคัดค้านไม่มีเหตุผลที่จะรับฟงัได ้ 
จงึเห็นชอบให้รบัจดทะเบียน และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รบัจดทะเบียนให้ กรณีเป็นการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ และได้พิจารณาพยานหลักฐานของคู่กรณี 
ทัง้สองฝ่ายแล้วจึงวินิจฉัยให้รบัจดทะเบียน  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รบัจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ตามค าขอ จงึไม่ใช่การกระท า
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๐๙/๒๕๕๔) 
 

๕. งานทะเบียนการพนัน 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๖. งานทะเบียนสมาคม 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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บทท่ี ๑๗ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการกระท าละเมิด 
 

๑. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรฐักรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
 

 ๑.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิดทางละเมิด 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๒ กระบวนการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิดทางละเมิด 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๓ การส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบ 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๔ การออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิด 
 

 ๑.๔.๑ กรณีการกระท าละเมิดเกิดก่อนพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงัคบั 
 

 กรณีท่ีการกระท าละเมิดเกิดก่อนพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงัคบั ความรบัผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย และ
ความรบัผิดของลูกหน้ี จึงต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองละเมิด ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะท่ีมีการท าละเมิด  
ดังนั้น เม่ือเป็นท่ีสงสัยไม่อาจเช่ือว่าบุคคลหลายคนได้ร่วมกนักระท าละเมิดท่ีต้อง
ร่วมกนัรบัผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนัน้ ตามมาตรา ๔๓๒ วรรคหน่ึง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และหน้ีเงินเป็นหน้ีอนัจะแบ่งแยกช าระได้ บุคคล
ผู้กระท าละเมิดแต่ละคนจึงต้องรบัผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆ กนั ตามมาตรา ๒๙๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายเดียวกัน หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้นแก่บุคคลภายนอก จึงมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจาก
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เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดได้เท่าจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแบ่งเป็นส่วนเท่าๆ กนั  ทัง้น้ี 
ตามมาตรา ๗๖ แห่งประมวลกฎหมายดงักล่าว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 มลูคดน้ีีเกดิขึน้เมื่อครัง้ผูฟ้้องคดปีฏบิตัหิน้าที ่ณ ส านักงานทีด่นิจงัหวดัพะเยา 
สาขาเชียงค า ได้ท าการสอบสวนสทิธิผู้ขายฝากที่ดินโดยประมาทเลนิเล่อไม่ตรวจสอบบตัร
ประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่ข้ายฝากร่วมกนัปลอมแปลงขึน้เพื่อใชใ้นการขายฝาก
ทีด่นิใหแ้ก่นาย ว. ผูซ้ือ้ฝาก ท าใหน้าย ว. ไดร้บัความเสยีหาย ซึง่คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ
ความรบัผดิทางละเมดิด าเนินการสอบสวนแลว้มคีวามเหน็ว่า ควรรอเรือ่งไวจ้นกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด  
ต่อมา ศาลฎกีามคี าพพิากษาใหผู้ฟ้้องคดแีละนาย จ. ซึง่เป็นเจา้พนักงานทีด่นิผูล้งนามจดทะเบยีน
ขายฝากรวมทัง้กรมทีด่นิ (ผูถู้กฟ้องคด)ี รว่มกบัผูข้ายฝากใชเ้งนิแก่โจทก์ โดยผูถู้กฟ้องคดไีดน้ าเงนิ
ตามค าพพิากษาไปวางที่ศาลแล้ว  หลงัจากนัน้ จงัหวดัพะเยาได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิขึน้ใหม่โดยส่งเรื่องใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ  ต่อมา 
กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชกีลางแจ้งผลการตรวจสอบว่า พฤตกิารณ์และการกระท าของ 
ผู้ฟ้องคดแีละนาย จ. เป็นการประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงในการปฏบิตัหิน้าที่ จงึให้นาย จ. 
และผูฟ้้องคดรีบัผดิคนละกึ่งหน่ึงตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึมหีนังสือถึงจงัหวดัน่านซึ่งผู้ฟ้องคด ี
ปฏบิตัหิน้าที่อยู่ขอใหแ้จง้ผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิใหผู้ฟ้้องคดทีราบ จงัหวดัน่าน
ได้มหีนังสอืลงวนัที่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ แจง้ให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจ านวน 
๑๒๔,๑๔๗.๙๖ บาท แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าตนไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขัน้ตอน ระเบยีบ และกฎหมาย 
ดว้ยความละเอยีดรอบคอบแล้ว ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดเีป็นค าสัง่ทีไ่ม่ยุตธิรรม จงึน าคดมีาฟ้อง
ต่อศาลปกครองขอใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคด ีหรอืใหห้กัส่วนความรบัผดิของผูถู้กฟ้องคดี
ออกจากจ านวนค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวดว้ย 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อมูลละเมดิคดนีี้เกดิขึน้วนัที่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวนัท าสญัญา
ขายฝาก อนัเป็นวนัก่อนที่พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
มผีลใช้บงัคบั  ดงันัน้ ในส่วนที่เป็นกฎหมายสารบญัญตัิ เช่น กรณีความรบัผดิในทางละเมดิ 
สทิธไิล่เบี้ย ความรบัผดิของลูกหนี้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย ์ว่าดว้ยเรือ่งละเมดิ ซึง่เป็นกฎหมายทีใ่ชใ้นขณะทีม่กีารท าละเมดิ ส่วนการทีผู่ถู้กฟ้องคดี
มหีนังสอืถงึจงัหวดัน่านให้แจ้งผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิให้ผู้ฟ้องคดทีราบ และ
จงัหวดัน่านมหีนังสอืให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เป็นกรณีที่หน่วยงานของรฐัเรยีกให้



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๕๓       
     

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เจา้หน้าที่ผู้ท าละเมดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐัอนัเป็นกฎหมายวธิสีบญัญตัิ
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ฯ 
ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะออกหนงัสอืฉบบัดงักล่าว 
 และโดยทีค่วามรบัผดิในทางละเมดิ สทิธไิล่เบีย้ และความรบัผดิของลูกหนี้
ในกรณีนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อมาตรา ๒๙๐๒ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์บญัญตัเิป็นหลกัการว่า หนี้ทีก่ารช าระหนี้แบ่งกนัได้ และมลีูกหนี้หรอื
เจา้หนี้หลายคน ในกรณีเป็นทีส่งสยัใหลู้กหนี้แต่ละคนรบัผดิเพยีงเป็นส่วนเท่าๆ กนั และเจา้หนี้
แต่ละคนชอบที่จะไดร้บัการช าระหนี้แต่เพยีงเป็นส่วนเท่าๆ กนั เจา้หนี้จะใช้สทิธเิรยีกใหลู้กหนี้
คนใดช าระหนี้ไดก้แ็ต่ส่วนทีถู่กแบ่งแยกนี้เท่านัน้ จะเรยีกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งช าระโดยสิน้เชงิ
ไม่ได ้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิฟงัเป็นยุตติามค าพพิากษาศาลฎกีาซึง่พพิากษาใหน้าย จ. ผูฟ้้องคดแีละ 
ผู้ถูกฟ้องคดรี่วมกบัผู้ขายฝากใช้เงนิทัง้สิ้น ๒๔๘,๒๙๕.๙๒ บาท แก่นาย ว. และผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้น าเงนิจ านวนดงักล่าวไปวางศาล เมื่อวนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๔๖  และไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิ 
โดยชัดแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดี นาย จ. และผู้ขายฝากมีเจตนาร่วมกันกระท าละเมิดต่อนาย ว.  
โดยผดิกฎหมาย  ดงันัน้ เมือ่กรณเีป็นทีส่งสยัไมอ่าจเชื่อว่าบุคคลทัง้สามไดร้่วมกนักระท าละเมดิ
และหนี้เงนิเป็นหนี้อันจะแบ่งแยกช าระได้ ประกอบกับไม่ใช่กรณีบุคคลหลายคนก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันท าละเมิดที่ต้องร่วมกันรบัผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
 
 
 

                                                 
๑ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผู้เสยีหายเพื่อการละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ให้หน่วยงานของรฐัมสีทิธเิรยีกให้เจา้หน้าที่ผูท้ าละเมดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐัได้ ถ้าเจ้าหน้าที่  
ไดก้ระท าการนัน้ไปดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
 สทิธเิรยีกให้ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมไีดเ้พยีงใดใหค้ านึงถงึระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระท า  
และความเป็นธรรมในแต่ละกรณเีป็นเกณฑโ์ดยมติอ้งใหใ้ชเ้ตม็จ านวนของความเสยีหายกไ็ด้ 
 ถา้การละเมดิเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบการด าเนินงานส่วนรวม ใหห้กัส่วน
แห่งความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย 
 ในกรณีที่การละเมดิเกดิจากเจ้าหน้าที่หลายคน มใิห้น าหลกัเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บงัคบัและเจ้าหน้าที่แต่ละคน  
ตอ้งรบัผดิใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านัน้ 

๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๒๙๐ ถ้าการช าระหนี้เป็นการอนัจะแบ่งกนัช าระไดแ้ละมบีุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ด ีมบีุคคลหลายคน 
เป็นเจา้หนี้กด็ ีเมือ่กรณเีป็นทีส่งสยั ท่านว่าลกูหนี้แต่ละคนจะต้องรบัผดิเพยีงเป็นส่วนเท่าๆ กนั และเจา้หนี้แต่ละคนกช็อบทีจ่ะ
ไดร้บัแต่เพยีงเป็นส่วนเท่าๆ กนั 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๕๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เพื่อความเสียหายนัน้ตามมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บุคคลทัง้สามดงักล่าวแต่ละคนจงึต้องรบัผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆ กันตามมาตรา ๒๙๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายเดยีวกนั และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นนิตบุิคคลที่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนเพื่อความเสยีหายนัน้ ได้ช าระเงนิตามค าพพิากษาศาลฎกีาดงักล่าวแลว้ ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึมสีทิธไิล่เบี้ยเอาจากนาย จ. ผู้ฟ้องคด ีและผู้ขายฝากได้ตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายดงักล่าว เป็นส่วนเท่าๆ กนั ของเงนิจ านวน ๒๔๖,๒๙๕.๙๒ บาท เป็นเงนิคนละ 
๘๒,๐๙๘.๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีและนาย จ. จึงต้องรับผิดเป็นเงินคนละ ๘๒,๐๙๘.๖๔ บาท  
ตามมาตรา ๒๙๐ แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น  การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน ๑๒๔,๑๔๗.๙๖ บาท จึงเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
พพิากษาให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเกนิกว่าจ านวน ๘๒,๐๙๘.๖๔ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๒๓/๒๕๕๔) 
 

 ขณะท่ีหน่วยงานของรฐัใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนท่ีหน่วยงานของรฐัช าระให้แก่ผู้เสียหายตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
ข้อเทจ็จริงเป็นท่ียติุตามค าพิพากษาว่าเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวไม่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออนัเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้เสียหาย แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา แต่เม่ือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ยังมิได้ถูกเปล่ียนแปลง แก้ไข  
กลบั หรืองดเสีย หน่วยงานของรฐัซ่ึงเป็นคู่ความในคดีจึงต้องผกูพนัตามค าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ดงักล่าวตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หน่วยงานของรฐัจึงไม่อาจใช้สิทธิไล่เบีย้แก่เจ้าหน้าท่ีในค่าสินไหมทดแทนท่ีได้จ่ายให้แก่
ผู้เสียหาย และไม่มีอ านาจท่ีจะออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
                                                 
 

๓-๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๗๖ ถา้การกระท าตามหน้าทีข่องผูแ้ทนของนิตบิุคคล หรอืผูม้อี านาจท าการแทนนิตบิุคคล เป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บุคคลอื่น นิตบิุคคลนัน้ต้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายนัน้ แต่ไม่สูญเสยีสทิธทิีจ่ะไล่เบี้ย
เอาแก่ผูก้่อความเสยีหาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๓๒ ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกดิเสยีหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกนัท าละเมดิ  ท่านว่าบุคคลเหล่านัน้ 
จะต้องร่วมกนัรบัผดิใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายนัน้ ความขอ้นี้ท่านใหใ้ชต้ลอดถึงกรณีทีไ่ม่สามารถสบืรูต้วัไดแ้น่ว่า 
ในจ าพวกทีท่ าละเมดิร่วมกนันัน้ คนไหนเป็นผูก้่อใหเ้กดิเสยีหายนัน้ดว้ย 
 อนึ่ง บุคคลผูยุ้ยงส่งเสรมิหรอืช่วยเหลอืในการท าละเมดิ ท่านกใ็หถ้อืว่าเป็นผูก้ระท าละเมดิร่วมกนัดว้ย 
 ในระหว่างบุคคลทัง้หลายซึ่งต้องรบัผดิร่วมกนัใชค้่าสนิไหมทดแทนนัน้ ท่านว่าต่างต้องรบัผดิเป็นส่วนเท่าๆ กนั  
เวน้แต่โดยพฤตกิารณ์ ศาลจะวนิิจฉยัเป็นประการอื่น 



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๕๕       
     

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ีหน่วยงานของรฐัออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ยงัไม่มีเหตุตามกฎหมายท่ีหน่วยงานของรฐั 
จะใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองยึดหรืออายดัทรพัย์สินของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๗  
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เช่นเดียวกนั 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ในวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๓๙ ขณะผูฟ้้องคดดี ารงต าแหน่งผูก้ ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาลคลองตนั ไดย้ดึรถยนต์บรรทุกของนาง น. ไวเ้ป็นของกลางในคดอีาญา  ต่อมา 
นาง น. เป็นโจทก์ฟ้องส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(ผูถู้กฟ้องคด)ี ผูฟ้้องคดแีละสบิต ารวจเอก พ. 
ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยมคี าขอให้ร่วมกนัหรอืแทนกนัคนืรถยนต์บรรทุกของกลางและให้
ชดใชค้่าเสยีหายจากการทีร่ถยนต์บรรทุกของกลางได้รบัความเสยีหาย ซึง่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
มคี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดคีนืรถยนตบ์รรทุกคนัดงักล่าวใหแ้ก่นาง น. และใหช้ดใชค้่าเสยีหาย
เป็นเงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยยกฟ้องผูฟ้้องคดแีละสบิต ารวจเอก พ. ผูถู้กฟ้องคดจีงึน าเงนิจ านวน 
๘๗,๓๒๐ บาท ไปวางศาล  ต่อมา นาง น. ไดอุ้ทธรณ์ขอใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายเพิม่ขึน้
และขอให้ผู้ฟ้องคดีและสิบต ารวจเอก พ. ร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีด้วย แต่ศาลอุทธรณ์ 
มคี าพพิากษายนืตามศาลแพ่งกรงุเทพใต้โดยวนิิจฉยัในส่วนของผูฟ้้องคดวี่า การทีผู่ฟ้้องคดเีกบ็รกัษา
รถยนต์บรรทุกของกลางไว้ที่ลานดนิข้างสถานีต ารวจตากแดดตากฝนจนรถเสื่อมสภาพ มใิช่ 
การกระท าที่ฝ่าฝืนระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืปล่อยปละละเลย ไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบข้อบงัคบั 
ในการเกบ็รกัษาทรพัยข์องกลางของผูถู้กฟ้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึไม่ต้องร่วมกบัผูถู้กฟ้องคดรีบัผดิ
ต่อนาง น.  หลงัจากนัน้ ขณะที่คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา ผู้ถูกฟ้องคดไีดม้คี าสัง่
เรยีกใหผู้ฟ้้องคดแีละผูใ้ต้บงัคบับญัชาร่วมกนัรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
อย่างลูกหนี้ร่วม ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่นายกรฐัมนตรไีม่เหน็ชอบกบัค าอุทธรณ์  
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืเตอืนใหผู้้ฟ้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว แต่ผูฟ้้องคดี
มไิด้ช าระเงนิภายในก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้มคี าสัง่อายดัทรพัยส์นิของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดชีดใช ้
ค่าสนิไหมทดแทนและค าสัง่ที่ให้อายดัทรพัย์สนิของผู้ฟ้องคด ีโดยศาลปกครองชัน้ต้นมคี าสัง่ 
ไม่รบัค าฟ้องในขอ้หาทีข่อใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนไว้พจิารณา เน่ืองจากฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคด ีซึ่งผู้ฟ้องคดมีไิด้อุทธรณ์คด ี
จงึถงึทีสุ่ด ส่วนขอ้หาทีข่อใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีใ่หอ้ายดัทรพัยส์นิของผูฟ้้องคดนีัน้ 
ศาลปกครองชัน้ตน้รบัไวพ้จิารณาเป็นคดนีี้ 
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 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีใ่หอ้ายดัทรพัยส์นิของผูฟ้้องคดเีป็นมาตรการบงัคบั 
ทางปกครองตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีช าระเงินตามมาตรา ๕๗๕  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดงันัน้ ความชอบหรอืไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายของค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีีใ่หผู้้ฟ้องคดชี าระเงนิ ย่อมส่งผลกระทบถงึความชอบ
หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้อายดัทรพัยส์นิของผู้ฟ้องคดดี้วยและ
เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เน่ืองจากผู้ฟ้องคดไีม่ได้กระท าละเมดิต่อผู้เสยีหายและผู้ถูกฟ้องคดไีม่มสีทิธไิล่เบี้ย 
ผู้ฟ้องคด ีคดจีงึมปีระเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทนนัน้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อที่ศาลจะได้พิจารณาความชอบด้วย
กฎหมายของค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ให้อายดัทรพัย์สนิของผู้ฟ้องคดอีนัเป็นมาตรการบงัคบั 
ทางปกครองต่อไป เพราะถงึแมว้่าผูถู้กฟ้องคดจีะมอี านาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองไดก้ต็าม 
แต่ก็มไิด้หมายความว่าการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองนัน้จะชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
หากค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดชี าระเงนิที่เป็นเหตุหรอืที่มาให้ใช้มาตรการบงัคบั
ทางปกครองไมช่อบดว้ยกฎหมายเสยีแลว้ กย็อ่มมผีลใหค้ าสัง่ทางปกครองทีเ่ป็นมาตรการบงัคบั
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย และแม้ว่าศาลปกครองชัน้ต้นจะมีค าสัง่ถึงที่สุด 
ไม่รบัค าฟ้องในข้อหาขอให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีช าระเงนิไว้
พจิารณา อนัมผีลใหค้ าสัง่เรยีกใหช้ดใชเ้งนิดงักล่าวยงัมผีลใชบ้งัคบัอยูก่ต็าม แต่กม็ผีลเพยีงหา้ม
มใิหศ้าลหยบิยกขอ้หาดงักล่าวขึน้วนิิจฉัยเพื่อพพิากษาหรอืสัง่เพกิถอนค าสัง่เรยีกให้ชดใชเ้งนิ
เท่านัน้ ไม่ไดม้คีวามหมายว่าค าสัง่เรยีกใหช้ดใชเ้งนินัน้เป็นค าสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย
แต่อยา่งใด และศาลยอ่มมอี านาจทีจ่ะตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่เรยีกใหช้ดใชเ้งนิ
เพื่อทีจ่ะไดต้รวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของมาตรการบงัคบัทางปกครองต่อไป 
 โดยทีค่ าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดแีละผูใ้ต้บงัคบับญัชาร่วมกนั
รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท อย่างลูกหนี้ร่วม มมีลูเหตุมาจากการทีน่าง น. 
เป็นโจทกฟ้์องผูถู้กฟ้องคด ีผูฟ้้องคดแีละสบิต ารวจเอก พ. ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึง่ต่อมาศาลแพ่ง

                                                 
๕ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๗ ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงนิ ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มกีารช าระโดยถูกต้องครบถ้วน  

ให้เจ้าหน้าทีม่หีนังสอืเตือนให้ผูน้ัน้ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ถ้าไม่มกีารปฏบิตัติามค าเตือน 
เจา้หน้าทีอ่าจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัยส์นิของผูน้ัน้และขายทอดตลาดเพือ่ช าระเงนิใหค้รบถว้น 

 วิธีการยึด การอายดัและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
โดยอนุโลม ส่วนผูม้อี านาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๕๗       
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กรงุเทพใตไ้ดม้คี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดคีนืรถบรรทุกและชดใชค้่าเสยีหายแก่นาง น. เป็นเงนิ
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และยกฟ้องผู้ฟ้องคดีกับสิบต ารวจเอก พ. และต่อมาศาลอุทธรณ์ได้
พพิากษายนืโดยเหน็ว่า ทางน าสบืของโจทก์กบัจ าเลยทัง้สามไม่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีด้ออก
ระเบยีบการเก็บรกัษาทรพัยท์ีย่ดึเป็นของกลางในคด ีโดยเฉพาะทรพัยท์ีม่ไิดม้ไีวเ้ป็นความผดิ
และอาจต้องคนืแก่เจา้ของที่แท้จรงิ และผู้ถูกฟ้องคดกีม็ไิด้มหีรอืจดัสถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 
ทีย่ดึเป็นของกลางไว้ในที่ปลอดภยัมดิชดิ ป้องกนัการเสื่อมสภาพของทรพัยส์นิหรอืจากปจัจยั
แวดล้อมตามธรรมชาติ หรอืจากการกระท าละเมดิของบุคคลแต่ประการใด การที่ผู้ฟ้องคด ี
เกบ็รกัษารถยนตบ์รรทุกของกลางไวท้ีล่านดนิขา้งสถานีต ารวจตากแดดตากฝนจนรถเสื่อมสภาพ 
จงึมิใช่การกระท าที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการเกบ็รกัษาทรพัยข์องกลางของผูถู้กฟ้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึไมต่อ้งร่วมกบัผูถู้กฟ้องคดี
รบัผดิต่อนาง น.  จากค าวนิิจฉัยดงักล่าวถอืไดว้่าศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉัยแลว้ว่า ผูฟ้้องคดไีม่ได้
กระท าละเมดิต่อผูเ้สยีหายตามมาตรา ๔๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และแมว้่า
คดดีงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีด้ออกค าสัง่เรยีกให ้
ผูฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนโดยอาศยัผลจากการทีผู่ถู้กฟ้องคดตี้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เสยีหายตามค าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นคู่ความในคดีดงักล่าว 
จงึตอ้งผกูพนัตามค าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ ทีย่งัมไิดถู้กเปลีย่นแปลง แก้ไข กลบั หรอืงดเสยี 
ตามมาตรา ๑๔๕ ๗ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  ดงันัน้ จงึต้องถอืว่าในขณะที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดอีอกค าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนนัน้ ข้อเท็จจรงิเป็นที่ยุติตาม 
 
 
                                                 

๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ี
อนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ท าละเมดิจ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้ 
 ๗ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
 มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บงัคบับทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม ่ 
ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ใดๆ ใหถ้อืว่าผกูพนัคู่ความในกระบวนพจิารณาของศาลทีพ่พิากษาหรอืมคี าสัง่ นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดพ้พิากษา
หรอืมคี าสัง่ จนถงึวนัทีค่ าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ไดถู้กเปลีย่นแปลง แกไ้ข กลบัหรอืงดเสยี ถา้หากม ี
 ถงึแมศ้าลจะไดก้ล่าวไวโ้ดยทัว่ไปว่าใหใ้ชค้ าพพิากษาบงัคบัแก่บุคคลภายนอก ซึ่งมไิดเ้ป็นคู่ความในกระบวนพจิารณา
ของศาลดว้ยกด็ ีค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ย่อมไม่ผูกพนับุคคลภายนอก เวน้แต่ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕ และ ๒๗๔ 
และในขอ้ต่อไปนี้ 
 (๑) ค าพพิากษาเกีย่วดว้ยฐานะหรอืความสามารถของบุคคล หรอืค าพพิากษาสัง่ใหเ้ลกินิตบิุคคล หรอืค าสัง่เรื่อง
ลม้ละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึน้อา้งองิหรอืจะใชย้นัแก่บุคคลภายนอกกไ็ด้ 
 (๒) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิแ์ห่งทรัพย์สินใดๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่
บุคคลภายนอกได ้เวน้แต่บุคคลภายนอกนัน้จะพสิจูน์ไดว้่าตนมสีทิธดิกีว่า 
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ค าวนิิจฉยัของศาลอุทธรณ์แลว้ว่า ผูฟ้้องคดมีไิดก้ระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออนัเป็นการ
กระท าละเมดิต่อผูเ้สยีหาย ผู้ถูกฟ้องคดจีงึมอิาจใชส้ทิธไิล่เบี้ยผูฟ้้องคดใีนค่าสนิไหมทดแทนที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้เสียหายได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมอิาจใช้สทิธไิล่เบี้ยกบัผู้ฟ้องคดีได ้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอ านาจที่จะออกค าสัง่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผูถู้กฟ้องคดไีดต้ามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดอีอกค าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้เงนิค่าสนิไหม
ทดแทนจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึส่งผลให้ยงัไม่มเีหตุตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ได ้ ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดอีอกค าสัง่ใหอ้ายดั
ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกค าสัง่ทางปกครองโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  
พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่อายดัทรพัยส์นิของผู้ฟ้องคดตีัง้แต่วนัที่ออกค าสัง่
ดงักล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๐๘/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๔.๒ กรณีการกระท าละเมิดเกิดหลงัพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงัคบั 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๕ อายคุวามการใช้สิทธิไล่เบีย้จากเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิด 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๒  ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหายตามมาตรา ๘ 

หรอืในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่้องใชค้่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าทีผู่น้ัน้ไดก้ระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกบัมาตรา ๘ ใหห้น่วยงานของรฐัที่เสยีหายมอี านาจออกค าสัง่เรยีกใหเ้จ้าหน้าทีผู่้นัน้ช าระเงนิดงักล่าวภายในเวลาที่
ก าหนด 
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๒. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรฐักรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิด
ต่อหน่วยงานของรฐั 
 

 ๒.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิดทางละเมิด 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๒ กระบวนการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิดทางละเมิด 
 

  การด าเนินการสอบข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิด
ทางละเมิด กรณีเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐั โดยสอบสวนเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง
ในฐานะพยาน ซ่ึงไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิให้เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวทราบว่าอาจได้รบั
ผลกระทบจากผลการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้มีโอกาสได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลกัฐานอย่างเพียงพอ  ต่อมา หน่วยงานของรฐัออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ี
ซ่ึงให้ปากค าในฐานะพยานข้างต้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอาศยัข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดฝ่ายเดียว จึงเป็นการออกค าสัง่ท่ี
ไม่ได้ด าเนินการตามขัน้ตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัตามท่ีมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกบัความรบัผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนด ค าสัง่เรียกให้ชดใช้เงินของหน่วยงานของรฐัจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผูว้่าราชการจงัหวดัศรสีะเกษ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิกรณีเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบในการท าสญัญา  
ลาศกึษาต่อของนาย ร. ไม่จดัใหม้กีารท าสญัญาใหม่เพื่อแก้ไขปรบัปรุงในส่วนของเบีย้ปรบัตาม
หนังสอืกระทรวงการคลงั ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๙๐ ลงวนัที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็นเหตุให้ต่อมา
เมื่อนาย ร. ผิดสัญญาลาศึกษาต่อดังกล่าว กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดย
กรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ใชส้ทิธเิรยีกใหน้าย ร. ชดใชทุ้นพรอ้มเบีย้ปรบัไดเ้พยีงจ านวน
ตามสญัญาเดมิ แต่ส่วนต่างเงนิค่าปรบัและค่าเสยีหายกรณีผดิสญัญาระหว่างสญัญาเดมิและ
สญัญาใหม่จ านวน ๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาท นัน้ ไม่อาจเรยีกได้ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ
ความรบัผดิทางละเมดิไดส้อบปากค าพยานบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน ๗ ราย รวมทัง้ผูฟ้้องคดทีี ่๑ 
ในฐานะหวัหน้างานการเจา้หน้าทีแ่ละรายงานเสนอผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ว่า ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
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แก่หน่วยงานของรฐัไม่ได้เกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของเจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบใน
การท าสญัญาลาศกึษาแต่อย่างใด เนื่องจากเจา้หน้าทีผู่ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งใหก้ารตรงกนัว่า ไม่มผีูใ้ดพบเหน็
หนังสือกระทรวงการคลงัที่ กค ๐๕๐๒/ว ๙๐ ลงวนัที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็นเหตุให้ไม่ได้
ด าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาของนาย ร. จงึไม่มผีูต้้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน  ต่อมา
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดร้ายงานใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทราบ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สอบสวนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด
ศรษีะเกษ ซึ่งเป็นผู้มอี านาจลงนามเป็นผู้รบัสญัญาตามที่ได้รบัมอบอ านาจจากปลดักระทรวง
สาธารณสุข และนาย ส. ในฐานะพยาน รวมทัง้ไดส้อบสวนผูฟ้้องคดทีี่ ๑ เพิม่เตมิภายหลงัจาก
ทราบรายงานการสอบสวนเพิม่เตมิดงักล่าว ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดส้่งรายงานใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
โดยผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณา ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแล้วเหน็ว่า เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ 
ได้แจง้เวยีนหนังสอืกระทรวงการคลงัขา้งต้นแก่ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั ปลดักระทรวง 
อธบิด ีและเลขาธกิารของทุกส่วนราชการ อกีทัง้ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขยนืยนัว่า  
ได้แจ้งหนังสือเวียนดังกล่าวให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทร าบแล้ว การที่
ผู้เกี่ยวขอ้งกล่าวอ้างว่าไม่เคยเหน็หนังสอืดงักล่าว จงึไม่ได้ท าการแก้ไขสญัญา เป็นข้ออ้างที่ 
ไม่สามารถรบัฟงัได ้ อกีทัง้ การกล่าวอ้างว่าเอกสารบางส่วนได้สูญหายและเสยีหายเน่ืองจาก 
น ้าท่วม ทัง้ๆ ที่เอกสารดงักล่าวเป็นเอกสารสัง่การของผู้บงัคบับญัชาที่ ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
ถอืปฏบิตัิตาม ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่ส าคญั จงึเป็นกรณีความผดิและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ 
ที่ไม่ได้จดัเก็บและรกัษาเอกสารส าคัญไว้ที่ปลอดภัย  ดังนัน้ เมื่อหนังสือเวียนดงักล่าวได้
ก าหนดใหใ้ช้แบบสญัญาที่แก้ไขปรบัปรุงในส่วนของเบีย้ปรบัใหม่ ซึง่กรณีของนาย ร. อยู่ในข่ายที่
จะตอ้งจดัใหม้กีารแก้ไขสญัญาใหม่ แต่นาย ส. ซึง่มหีน้าทีต่รวจสอบสญัญา ผูฟ้้องคดทีี ่๑ ในฐานะ
หวัหน้างานการเจ้าหน้าที่ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัศรสีะเกษ 
ไมไ่ดด้ าเนินการแก้ไขสญัญา เป็นเหตุใหท้างราชการไม่สามารถเรยีกใหน้าย ร. ชดใชส้่วนต่างของ
เบี้ยปรบัจ านวน ๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาทได ้ถอืว่าเป็นการปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความประมาทเลนิเล่อ 
ท าใหร้าชการไดร้บัความเสยีหาย ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จงึมหีนังสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สองชดใชเ้งนิ
จ านวน ๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทัง้สองได้อุทธรณ์ค าสัง่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่าน 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓  ต่อมา ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขได้มหีนังสอืถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ 
แจง้ว่า ค าสัง่เรยีกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นค าสัง่ทางปกครองซึ่งได้มกีารก าหนด
ขัน้ตอนของการอุทธรณ์หรอืโต้แยง้ไวแ้ลว้ โดยใหส้่งส านวนใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบและ
ให้มีค าสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของผูฟ้้องคดทีัง้สองจงึไม่อาจอุทธรณ์ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ได ้แต่สามารถใชส้ทิธิ
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ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองตามขอ้ ๑๙ ของระเบยีบดงักล่าวได้ อย่างไรกต็าม เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขได้ส่งค าอุทธรณ์ไปยงัผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
เพื่อพจิารณาแลว้  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดม้หีนังสอืถงึผู้ฟ้องคดทีัง้สองแจง้ว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
พจิารณาแล้วเหน็ว่ากรณีของผู้ฟ้องคดทีัง้สองถอืว่าไดม้กีารด าเนินการตามขัน้ตอนหรอืโต้แยง้
ค าสัง่ทางปกครองแล้ว จงึไม่อาจน าเรื่องการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญัติ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบ้งัคบัไดใ้หด้ าเนินการฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง
ต่อไป ผู้ฟ้องคดทีัง้สองจงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทัง้สองร่วมกันรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมชดใช้เงินจ านวน 
๑๘๖,๗๖๘.๙๖ บาท  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า การสอบขอ้เทจ็จรงิโดยคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ
ความรบัผดิทางละเมดิมกีารสอบปากค าผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ และผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ โดยระบุว่าเป็นการ
สอบปากค าในฐานะพยานเท่านัน้ ซึ่งการใหถ้้อยค าในฐานะพยานของผู้ฟ้องคดทีัง้สองดงักล่าว
ไม่ปรากฏว่าได้มกีารแจง้สทิธใิหผู้้ฟ้องคดทีัง้สองทราบว่า ผู้ฟ้องคดทีัง้สองอาจไดร้บัผลกระทบ
จากผลการสอบขอ้เท็จจรงิในครัง้น้ี หากผลสรุปได้ความว่าผู้ฟ้องคดทีัง้สองเป็นผู้ที่ต้องรบัผดิ 
เพื่อใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สองมโีอกาสไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานอย่างเพยีงพอ 
โดยเฉพาะขอ้อา้งเกีย่วกบัการทีไ่มเ่คยไดร้บัหนงัสอืเวยีนของกระทรวงการคลงั ทีส่่งแบบสญัญา
ทีป่รบัปรุงเบีย้ปรบั รวมทัง้ไม่ได้ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิโต้แยง้แสดงหลกัฐานของตนอย่างเพยีงพอว่า 
ผูฟ้้องคดทีัง้สองไมไ่ดจ้งใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน จนท าให้
เกิดความเสยีหายแก่หน่วยงานต้นสงักดัแต่อย่างใด อนัเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัตามหลกัทัว่ไป  
ในการพิจารณาทางปกครองก่อนออกค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๙ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕๑๐ ของระเบียบ 
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙  ดงันัน้ ความเหน็ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่สรุปมาจากขอ้เทจ็จรงิที่ได้จากรายงาน
การสอบข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมดิ ที่แม้จะมกีาร

                                                 
๙ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓๐ ในกรณทีีค่ าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคู่กรณี เจา้หน้าทีต่้องใหคู้่กรณีมโีอกาสทีจ่ะไดท้ราบ
ขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการต้องใหโ้อกาสแก่เจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูเ้สยีหายได้ชี้แจงขอ้เทจ็จรงิและโต้แยง้แสดง

พยานหลกัฐานของตนอย่างเพยีงพอและเป็นธรรม 
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สอบปากค าผู้ฟ้องคดทีัง้สองเพิม่เตมิภายหลงั แต่ก็ยงัคงระบุสาระส าคญัว่าเป็นการสอบปากค า
ในฐานะพยานอยู่นัน่เอง ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการสรุปความเห็นจาก
ขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิฝ่ายเดยีว ซึ่งไม่ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนส าคญั 
ที่กฎหมายก าหนด การสัง่การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึเป็นค าสัง่ที่ไม่ได้ด าเนินกระบวนพิจารณาตามขัน้ตอน หรอืวิธีการ 
อนัเป็นสาระส าคญัที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๑๑ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองฯ และขอ้ ๑๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีฯ่ ขา้งต้น อนัเป็นเหตุท าใหค้ าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
ที่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามความเห็น 
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนค าสัง่ 
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ขา้งตน้ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๙๙/๒๕๕๕) 
 

 ๒.๓ การส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบ 
 

 กรณีท่ีการกระท าละเมิดเกิดขึ้นก่อนท่ีพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงัคับ แต่ภายหลงัพระราชบญัญัติความรบัผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การปฏิบติัเก่ียวกบัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงัคบัแล้ว 
ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด  ดงันัน้ เมื่อการ
สอบสวนแล้วเสรจ็ หน่วยงานของรฐัจึงต้องส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงั
ตรวจสอบก่อนออกค าสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัชดใช้เงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรีฯ ก าหนดไว้ การท่ีหน่วยงานของรฐัออกค าสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหายโดยไม่ได้ปฏิบติัตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีฯ ดงักล่าว จึงเป็นค าวินิจฉัย
สัง่การท่ีไม่ชอบด้วยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีฯ  
 
 
 

                                                 
 ๑๑ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณทีีค่ าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคู่กรณี เจา้หน้าทีต่อ้งใหคู้่กรณมีโีอกาสทีจ่ะไดท้ราบ
ขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและผู้อ านวยการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค เขต ๓ (ภาคใต้) จงัหวดัยะลา ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคด ี 
กรณตีรวจสอบพบว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถงึปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ขณะทีผู่ฟ้้องคดดี ารงต าแหน่ง
ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอหาดใหญ่ ระดบั ๑๐ ไดป้ฏบิตังิานบกพร่องต่อหน้าที่และ
ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบค าสัง่ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ผู้ถูกฟ้องคด)ี เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้รบัความเสยีหาย แต่ในระหว่างที่การสอบสวนยงัไม่แล้วเสรจ็ ผู้ถูกฟ้องคดเีหน็ว่าผู้ฟ้องคด ี
จะพ้นจากต าแหน่งหน้าที่เนื่องจากครบเกษียณอายุ และมสีทิธไิด้รบัเงนิชดเชยกรณีพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุหรอืเงนิเพื่อตอบแทนความชอบในการท างาน และมสีทิธไิดร้บั
เงนิโบนสัประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมเป็นเงนิจ านวน ๔๙๖,๐๒๑.๖๔ บาท จงึสัง่ใหร้ะงบัการจ่ายเงนิ
ดงักล่าวไว้ชัว่คราวจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาระดบัสูง (กรส.) จะพจิารณาผลการสอบสวน
และมมีตอิยา่งหนึ่งอยา่งใด  ต่อมา กรส. ไดม้มีตใิหผู้ฟ้้องคดรีบัผดิชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูถู้กฟ้องคดี
เป็นเงนิจ านวน ๒๙๕,๐๔๘.๒๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจงึได้หกัเงนิชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุเกษียณอายุฯ และเงนิโบนัสประจ าปีของผู้ฟ้องคดีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายดงักล่าว  
และคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืจ านวน ๒๐๐,๙๗๓.๓๖ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าผูถู้กฟ้องคดี
ด าเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบเนื่องจากไม่ได้ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงั
ตรวจสอบก่อน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดชีะลอการจ่ายเงนิชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่งเพราะ
เกษียณอายุฯ และเงนิโบนัสประจ าปีที่ผู้ถูกฟ้องคดตี้องช าระแก่ผู้ฟ้องคด ีและต่อมาได้หกัเงนิ
ดงักล่าวเพื่อชดใชค้่าเสยีหาย เป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
ผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน  
พ.ศ. ๒๕๑๗ และข้อบงัคบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ว่าด้วยความรบัผดิทางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของ
เจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกี่ยวกบั
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บงัคบัแล้ว แม้การกระท าของผู้ฟ้องคด ี
ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหายจะเกดิขึน้ก่อนเวลาที่พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ 
ทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ฯ และระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบัติ
เกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีฯ่ มผีลใชบ้งัคบั และการวนิิจฉัยว่าผูฟ้้องคดกีระท า
ละเมดิต่อผู้ถูกฟ้องคดหีรอืไม่ และหรอืจะต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดเีป็น



 
 
๗๖๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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จ านวนเท่าใด ต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย ์ซึง่เป็นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นเวลาทีผู่ฟ้้องคดไีดก้ระท าการอนัเป็นเหตุใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ได้รบัความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องปฏิบตัิตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ฯ ขอ้ ๑๗๑๒ และขอ้ ๑๘๑๓ 
ประกอบกบัมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ ตามหนังสอืส านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีที ่นร ๐๒๑๔/ว ๒๓ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ ขอ้ ๓ ทีก่ าหนดว่า ในกรณีที่
ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิซึง่จดัตัง้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา และหน่วยงานอื่น
ของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ยงัไม่สามารถจดัใหม้รีะเบยีบได้ 
ให้ผูร้บัผดิชอบจดัให้มรีะเบยีบของหน่วยงานของรฐัดงักล่าวมคี าสัง่ใหห้น่วยงานของตนปฏบิตัิ
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที ่พ.ศ. .... โดยอนุโลม การทีผู่ถู้กฟ้องคดโีดย กรส. ไดม้คี าวนิิจฉัยสัง่การว่าผูฟ้้องคดี
ต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ีโดยไม่ไดส้่งส านวนการสอบสวนใหก้ระทรวงการคลงั
ตรวจสอบก่อน จึงเป็นค าวินิจฉัยสัง่การที่ไม่ชอบด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
                                                 

๑๒-๑๓ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ้ ๑๗ เมือ่ผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัผลการพจิารณาของคณะกรรมการแลว้ ใหว้นิิจฉยัสัง่การว่ามผีูร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนหรอืไม ่และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยงัมติอ้งแจง้การสัง่การใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
 ใหผู้แ้ต่งตัง้ส่งส านวนภายในเจด็วนันบัแต่วนัวนิิจฉยัสัง่การใหก้ระทรวงการคลงัเพือ่ตรวจสอบ เวน้แต่เป็นเรือ่งที่
กระทรวงการคลงัประกาศก าหนดว่าไมต่อ้งรายงานใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ 
 ให้กระทรวงการคลงัพจิารณาโดยไม่ชกัช้า และให้มอี านาจตรวจสอบพยานหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่
เหน็สมควรจะใหบุ้คคลใดส่งพยานหลกัฐานหรอืมาใหถ้อ้ยค าเพือ่ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด้ 
 ในระหว่างการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้สัง่การใหต้ระเตรยีมเรื่องใหพ้รอ้มส าหรบัการออกค าสัง่
ใหเ้จา้หน้าทีช่ าระค่าสนิไหมทดแทนหรอืด าเนินการฟ้องคดเีพือ่มใิหข้าดอายุความสองปีนบัจากวนัทีผู่แ้ต่งตัง้วนิิจฉยัสัง่การ 
 ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดอืน ถ้ากระทรวงการคลงั
ไมแ่จง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ผูแ้ต่งตัง้มคี าสัง่ตามทีเ่หน็สมควรและแจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
เวน้แต่ในกรณีหน่วยงานของรฐันัน้เป็นราชการส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอายุความสองปีสิน้สุดไมน้่อยกว่าหนึ่งปี ถา้กระทรวงการคลงัไม่แจง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ใหผู้แ้ต่งตัง้มคี าสัง่ตามทีเ่หน็สมควรและแจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 

 ขอ้ ๑๘ เมือ่กระทรวงการคลงัพจิารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้มคี าสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั และ
แจง้ค าสัง่นัน้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ แต่ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายเป็นราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญัติหรอืพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่ 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูก้ ากบัดูแลหรอืควบคุมหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้วนิิจฉยัสัง่การใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าวปฏบิตัติามที่
เหน็ว่าถูกตอ้ง 
 ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายตามวรรคหนึ่งสัง่การตามความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้
ด าเนินการเพือ่ออกค าสัง่ใหช้ าระค่าสนิไหมทดแทนหรอืฟ้องคดต่ีอศาลอย่าใหข้าดอายุความหนึ่งปีนับแต่วนัทีผู่แ้ต่งตัง้แจง้ค าสัง่
ใหผู้ร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทราบ 

 



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๖๕       
     

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ฯ และมติคณะรฐัมนตรี
ดังกล่าว อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดีเองก็ยงัคงโต้แย้งความไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีฯ่ และมตคิณะรฐัมนตรี
ดงักล่าวอยู่  ดงันัน้ แมห้นี้ค่าเสยีหายที่ผู้ถูกฟ้องคดโีดย กรส. วนิิจฉัยว่าผูฟ้้องคดตี้องชดใชแ้ก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดกีบัหน้ีเงนิชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ และหน้ีเงนิโบนัส
ประจ าปีทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะตอ้งช าระแก่ผูฟ้้องคด ีจะเป็นหน้ีอนัมวีตัถุอย่างเดยีวกนั คอื การส่งมอบ
ทรพัย์สินซึ่งในที่นี้คือเงินที่ต้องช าระแก่กันและกัน แต่เมื่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่จะ
เรยีกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นสิทธิเรียกร้องยงัมีข้อต่อสู้อยู่เช่นนี้ ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๔๔๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มใิหน้ าเอามาหกักลบลบหนี้
กบัหนี้เงนิชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ และหนี้เงนิโบนัสประจ าปีที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องช าระแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีน าเอาสิทธิเรยีกร้องที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
โดย กรส. วนิิจฉัยว่าผูฟ้้องคดตี้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวมาหกักลบลบหนี้กบัหนี้เงนิ
ชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ และเงนิโบนัสประจ าปีที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ต้องช าระแก่ผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระท าละเมดิต่อ 
ผูฟ้้องคด ี
 เมื่อค่าเสียหายซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีคาดว่าผู้ฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อการละเมดิในการปฏบิตัิหน้าที่ มใิช่หน้ีอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
เกี่ยวกับเงินชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุฯ และเงินโบนัสประจ าปี 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจงึไม่มีสิทธิยึดหน่วงเงนิดงักล่าวไว ้
เพื่อหกักลบลบหน้ีกบัเงนิค่าเสยีหายซึ่งผู้ถูกฟ้องคดคีาดว่าผู้ฟ้องคดจีะต้องรบัผดิชดใช้ให้แก่ 
ผู้ถูกฟ้องคด ีตามมาตรา ๒๔๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ยดึหน่วงเงนิดงักล่าวไว ้จงึเป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี 
เมื่อปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีดย้ดึหน่วงเงนิชดเชยกรณีพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุเกษยีณอายุฯ 

                                                 
๑๔-๑๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

 มาตรา ๒๔๑ ผูใ้ดเป็นผูค้รองทรพัยส์นิของผูอ้ื่น และมหีนี้อนัเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกีย่วดว้ยทรพัยส์นิซึ่งครองนัน้ไซร ้
ท่านว่าผูน้ัน้จะยดึหน่วงทรพัยส์นินัน้ไวจ้นกว่าจะไดช้ าระหนี้กไ็ด ้แต่ความทีก่ล่าวนี้ท่านมใิหใ้ชบ้งัคบั เมือ่หนี้นัน้ยงัไมถ่งึก าหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๔๔ สทิธเิรยีกร้องใดยงัมขีอ้ต่อสู้อยู่ สทิธเิรยีกร้องนัน้ท่านว่าหาอาจจะเอามาหกักลบลบหนี้ได้ไม ่  
อนึ่งอายุความย่อมไม่ตัดรอนการหักกลบลบหนี้ แม้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้ว แต่ว่าในเวลาที่อาจจะหักกลบลบกับ  
สทิธเิรยีกรอ้งฝา่ยอื่นไดน้ัน้ สทิธยิงัไมข่าด 
 อนึ่งบทบญัญตัใินวรรคก่อนนี้ ท่านมใิห้ใช้บงัคบั ถ้าการที่เขา้ครอบครองนัน้เริม่มาแต่ท าการอนัใดอนัหนึ่ง  
ซึง่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

๑๕ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์



 
 
๗๖๖    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จ านวน ๓๖๓,๑๘๐ บาท ซึง่ผูฟ้้องคดมีสีทิธจิะไดร้บัช าระจากผูถู้กฟ้องคดตีัง้แต่วนัที ่๔ มกราคม 
๒๕๔๒ และเงนิโบนัสประจ าปี จ านวน ๑๓๒,๘๔๑.๖๔ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดมีสีทิธจิะได้รบัช าระ
จากผูถู้กฟ้องคดตีัง้แต่วนัที ่๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ ไว ้และหกักลบลบหนี้กบัค่าเสยีหายเพื่อละเมดิ 
จ านวน ๒๙๕,๐๔๘.๒๘ บาท โดยคนืใหผู้ฟ้้องคดเีป็นจ านวน ๒๐๐,๙๗๓.๓๖ บาท เมื่อวนัที ่๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๕ ผูถู้กฟ้องคดจีงึต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายเพื่อการละเมดิทีท่ าต่อผูฟ้้องคด ี 
พพิากษาใหผู้้ถูกฟ้องคดคีนืเงนิที่ไดย้ดึและต่อมาหกักลบลบหนี้ค่าเสยีหายเพื่อละเมดิ จ านวน 
๒๙๕,๐๔๘.๒๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีพร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิ
ชดเชยกรณพีน้จากต าแหน่งเพราะเหตุเกษยีณอายุฯ จ านวน ๑๖๒,๒๐๖.๖๔ บาท ตัง้แต่วนัที ่๔ 
มกราคม ๒๕๔๒ และดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิโบนัสประจ าปี จ านวน 
๑๓๒,๘๔๑.๖๔ บาท ตัง้แต่วนัที ่๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระแลว้เสรจ็ และ
ชดใช้ดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิชดเชยกรณีพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
เกษียณอายุฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นเงิน 
๒๐๐,๙๗๓.๓๖ บาท ตัง้แต่วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๔๒ ถงึวนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ ตามค าขอของ
ผูฟ้้องคด ีเป็นเงนิจ านวน ๕๗,๘๑๔.๒๔ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดท่ี อ.๔๒๕/๒๕๕๔) 
 

 กรณีท่ีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดมีความเห็นว่า 
เจ้าหน้าท่ีต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรฐัในจ านวนเงินท่ีไม่ต้อง
รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ความรบัผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบ ลงวนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
กต็าม แต่เม่ือความเสียหายดงักล่าวมีวงเงินแตกต่างกนัมากกบัท่ีส านักงานการตรวจ
เงินแผน่ดินรายงานช้ีมูลความผิดว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรฐั
เป็นเหตุให้หน่วยงานเสียหายในจ านวนเงินท่ีต้องรายงานให้กระทรวงการคลงัตรวจ 
สอบก่อน และมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน การท่ีหน่วยงานของรฐัส่งรายงาน 
การสอบสวนให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบ จึงเป็นการรอบคอบเหมาะสมตามควรแก่
กรณีแล้ว 
 ส าหรับระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกบัความรบัผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีก าหนดให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัต้องส่งส านวนการสอบสวน
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ภายในเจด็วนันับแต่วนัวินิจฉัยสัง่การข้อเทจ็จริงความรบัผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลงั
ตรวจสอบนั้น เป็นเพียงเ ง่ือนเวลาเร่งร ัดการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ซ่ึงเป็นกระบวนการภายในฝ่ายปกครองท่ีไม่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิด  
การรายงานผลการสอบสวนเกินระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ 
หรือความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ขณะทีผู่้ฟ้องคดทีัง้หา้รบัราชการในสงักดัเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี (เทศบาลเมอืง 
สุราษฎร์ธานี เดมิ) (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ด ารงต าแหน่งนายช่างโยธา ๔ กองช่าง  
ผูฟ้้องคดทีี ่๒ ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานวศิวกรรม กองช่าง ผูฟ้้องคดทีี ่๓ ด ารงต าแหน่งหวัหน้า
งานสถาปตัยกรรม กองช่าง ผู้ฟ้องคดทีี่ ๔ ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั กองช่าง  
ผู้ฟ้องคดทีี่ ๕ ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานการจดัท างบประมาณ กองวชิาการ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
ได้แต่งตัง้ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการปรบัปรุงผวิจราจร
ถนน ๗ สาย  ต่อมา ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จงัหวัดสุราษฎร์ธานี)  
ได้ตรวจสอบพบว่างานปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี หนา ๐.๐๕ เมตร ในถนน ๗ สาย  
ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้ประมาณการค่าก่อสร้างโดยไม่ได้สืบราคาวัสดุจากการเผยแพร่ของ 
กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงมหาดไทย แต่ใชก้ารสบืราคาในทอ้งตลาดน ามาเทยีบกบัราคาที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจัดซื้อ แล้วน าราคาวัสดุดังกล่าวมาค านวณราคากลาง  นอกจากนี้  
ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องตามหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีลบัมาก ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๓๑๓๙ ลงวนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ ท าให้มกีารจดัจา้งก่อสร้างถนน ๗ สาย  
ในราคาที่สู งกว่ าที่ ส านักงานโยธาธิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีประมาณราคาไว้ถึง 
๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรบัผดิทางละเมดิ ซึง่ผลการสอบสวนปรากฏว่าในส่วนการก าหนดราคากลางมกีารสบืราคา
จากส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านีแลว้ จงึเป็นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยถูกต้อง ประกอบกบั
ราคากลางมไิดสู้งจากความเป็นจรงิ ไม่ได้ท าให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัความเสยีหาย จงึถอืว่า 
ผูฟ้้องคดทีัง้หา้กระท าไปโดยสุจรติ แต่ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ใชค้่า Factor F ในการก าหนดราคาไม่ถูกต้อง
ตามหนังสอืส านักนายกรฐัมนตรีข้างต้น เป็นผลท าให้ประมาณการก่อสร้างปรบัปรุงผวิจราจร
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตในถนน ๖ สาย เป็นเงนิจ านวน ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ตอ้งจา่ยเงนิเพิม่เป็นเงนิ ๒๔,๗๙๖.๘๐ บาท ซึง่เป็นการกระท าโดยไม่รอบคอบรดักุม จงึต้องรบัผดิ
ชดใช้เงินคืนในจ านวนเท่าๆ กัน คนละ ๔,๙๕๙.๓๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีค าสัง่ให ้
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ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ชดใช้เงนิตามจ านวนขา้งต้นคนื และรายงานเรื่องดงักล่าวต่อกระทรวงการคลงั 
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒)  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ โดยกรมบญัชกีลางไดม้หีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาว่า
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าเป็นการปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง  
ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายเต็มจ านวนเป็นเงนิ ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท โดยรบัผดิคนละส่วน
เท่าๆ กนั คนละ ๖๖๙,๔๙๑.๘๒ บาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่ยกเลกิค าสัง่เดมิแลว้ก าหนดให้
ผูฟ้้องคดทีัง้ห้ารบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายตามจ านวนขา้งต้น ผู้ฟ้องคดทีัง้หา้เหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีใ่หผู้ฟ้้องคดทีัง้หา้ชดใชเ้งนิดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏบิตัิเกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรฐั 
ผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิส่งส านวนภายในเจด็วนันับแต่  
วนัวนิิจฉยัสัง่การใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบ เวน้แต่เป็นเรือ่งทีก่ระทรวงการคลงัประกาศ
ก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งตามข้อ ๒.๒ ของประกาศ
กระทรวงการคลงั เรื่อง ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลงั
ตรวจสอบลงวนัที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ มขี้อก าหนดโดยสรุปว่า กรณีความเสียหายเกิดจาก
สาเหตุทัว่ไปส าหรบัราชการส่วนทอ้งถิน่ครัง้ละไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรฐัไม่ต้อง
ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบแต่จะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นตามแบบที่
กระทรวงการคลงัก าหนดให้ทราบทุกระยะ ๓ เดอืน เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ กรณีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ได้ก าหนดราคากลางค่าก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร ับ 
ความเสยีหายเป็นเงนิ ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท ซึ่งตรงตามจ านวนที่ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ภูมภิาคที่ ๑๓ (จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) รายงานชี้มูลความผดิ จงึเป็นกรณีความเสยีหายเกดิจาก
สาเหตุทัว่ไปส าหรบัราชการส่วนทอ้งถิน่ครัง้ละเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรฐัจงึต้องส่ง
เรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ตรวจสอบ และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ
เหน็ว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคีวามเสยีหายเพยีง ๒๔,๗๙๖.๘๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงนิความเสยีหาย 
ทีแ่ตกต่างกนัเป็นอย่างมากกบัทีส่ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที่ ๑๓ (จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) 
รายงานชีมู้ลความผดิ และมเีหตุผลแตกต่างกนัอย่างชดัเจน การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ส่งรายงาน
การสอบสวนใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ในฐานะหน่วยงานกลางซึง่มหีน้าทีใ่นการตรวจสอบส านวนการ
สอบสวนและพยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบ จงึรอบคอบเหมาะสมตามควรแก่กรณี และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ ๑๗ วรรคสอง 
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ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรดีงักล่าว ประกอบกบัขอ้ ๒.๒ ของประกาศกระทรวงการคลงั
ข้างต้นแล้ว  ทัง้น้ี แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะส่งส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ตรวจสอบเป็นระยะเวลาเกนิกว่า ๗ วนั 
นบัแต่วนัวนิิจฉยัสัง่การ ซึง่ขดัต่อขอ้ ๑๗ วรรคสอง ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรขีา้งต้นกต็าม 
แต่ขอ้ก าหนดดงักล่าวเป็นเพยีงเงื่อนเวลาเร่งรดัการปฏบิตัหิน้าที่ของเจา้หน้าที่ของรฐั ซึ่งเป็น
กระบวนการภายในฝ่ายปกครองที่ไม่มผีลกระทบต่อผู้ฟ้องคด ีการรายงานผลการสอบสวน 
เกนิระยะเวลาดงักล่าวจงึไม่มผีลต่อความสมบูรณ์หรอืความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทีอ่อก
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙  ส าหรบั
ความรบัผดิของผูฟ้้องคดทีัง้ห้านัน้ แมข้อ้เทจ็จรงิจะฟงัไดว้่า ผู้ฟ้องคดทีัง้หา้ได้ตรวจสอบราคา
วสัดุที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์และส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตาม  
แต่โดยที่ราคาวสัดุหลกัในการก่อสร้างปรบัปรุงถนนบางรายการยงัขาดอยู่ ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้า 
จงึชอบที่จะใช้วธิสีบืราคาจากท้องตลาดในท้องถิ่นมาประกอบการพจิารณาได้ แต่ปรากฏว่า 
ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ไดส้บืราคาจากทอ้งตลาดดว้ยวาจา แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัราคาทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
เคยจัดซื้อครัง้หลังสุดโดยไม่ปรากฏเอกสารการตรวจสอบราคาวัสดุสนับสนุน และมิได้ 
ด าเนินการสอบถามหรอืใหม้กีารตรวจสอบราคาไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส านักงานโยธาธกิาร
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างและเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกบัราคาวสัดุก่อสรา้ง  อกีทัง้ เป็นหน่วยงานที่ส านักดชันีเศรษฐกจิการค้า กรมการคา้ภายใน 
ไดใ้หค้ าแนะน าไวว้่าอาจขอความร่วมมอืใหช่้วยตรวจสอบราคาใหไ้ด ้ซึง่ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ทราบดี
อยู่แล้ว จงึเป็นการปฏบิตัิหน้าที่ที่เป็นไปตามระเบยีบหลกัเกณฑ์เพยีงบางส่วน ประกอบกับ 
อาจเป็นไปได้ว่าราคาวสัดุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจดัซื้อหลงัสุดอาจเป็นราคาที่ไม่ตรงหรือ
ใกล้เคยีงกบัราคาที่เป็นจรงิ  ดงันัน้ การที่ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าปฏบิตัหิน้าที่โดยขาดความรอบคอบ 
ไม่ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ และน าวิธีการที่เคยปฏิบตัิมาท าการ
ก าหนดราคากลาง ซึ่งท าให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัความเสยีหายถงึ ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท  
จงึถือเป็นความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมอี านาจออกค าสัง่เรยีกให้ 
ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรบัความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรา ๑๒ 
ประกอบกับมาตรา ๑๐๑๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
                                                 

๑๖ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๐ ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีเ่ป็นผูก้ระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรฐัทีผู่น้ัน้อยู่ในสงักดั

หรอืไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏบิตัิหน้าทีก่ารเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่หน้ าบทบญัญตัิมาตรา ๘ มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม แต่ถา้มใิช่การกระท าในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้งัคบัตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

 สทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าทีท่ ัง้สองประการตามวรรคหนึ่ง ใหม้กี าหนดอายุความสองปีนับแต่วนัที่
หน่วยงานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจา้หน้าที ่ผูจ้ะพงึตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน และกรณทีีห่น่วยงานของรฐัเหน็ว่าเจา้หน้าที่
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เจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙  อย่างไรกด็ ีเมื่อหกัส่วนแห่งความรบัผดิอนัเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานในการตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง และพจิารณาระดบัความรา้ยแรง
แห่งการกระท าละเมดิแลว้ ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ควรรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนคนละ 
๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท พพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในส่วนทีใ่หผู้ฟ้้องคดทีัง้หา้
ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เกนิกว่า ๑,๖๔๐,๒๕๔.๙๖ บาท โดยใหผู้ฟ้้องคดทีัง้หา้
รบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๒๕๗/๒๕๕๔) 
 

 ๒.๔ การออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท า
ละเมิด 
 

 ๒.๔.๑ การกระท าละเมิดในการปฏิบติัหน้าท่ี 
 

 ๑) กรณีเป็นการกระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง 
 การท่ีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างโครงการของรฐั ก าหนดราคากลางโดยใช้เพียงการสอบถามราคาจาก
ส านักงานพาณิชย์เพียงหน่วยงานเดียว และสืบราคาด้วยวาจาจากท้องตลาดเพ่ิมเติม 
แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบกบัราคาวสัดุท่ีหน่วยงานของรฐัเจ้าของโครงการเคยจดัซ้ือ 
ครัง้หลงัสุด อันอาจเป็นเหตุให้ได้ราคาวสัดุท่ีไม่ตรงหรือใกล้เคียงกบัความเป็นจริง  
ถือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยขาดความรอบคอบไม่ปฏิบติัให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยู่และไม่ได้ระมดัระวงัตามท่ีบุคคลจะพึงระวงัในลกัษณะท่ี 
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก ท าให้หน่วยงานของรฐัได้รบัความเสียหาย จึงเป็น
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 

โปรดดูค าพิพากษาศาลปกครองสู งสุด ท่ี  อ .๒๕๗/๒๕๕๔  
หน้า ๗๖๖-๗๗๐ 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
ผู้นัน้ไม่ต้องรบัผิด แต่กระทรวงการคลงัตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรบัผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนัน้มกี าหนด  
อายุความหนึ่งปีนบัแต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัมคี าสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั 



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๗๑       
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 การท่ีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีอยู่เวรรกัษาอาคารของทางราชการ
ไม่ได้ใช้แม่กุญแจคล้องสายยูประตูบนัไดหนีไฟของอาคารทัง้ท่ีสามารถกระท าได้  
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้ใช้ 
ความระมดัระวงัในการดแูลทรพัยสิ์นของทางราชการเช่นวิญญชูนพึงกระท าแล้ว คนร้าย
กไ็ม่น่าจะเข้าไปโจรกรรมทรพัยสิ์นของทางราชการได้ ทรพัยสิ์นท่ีสูญหายจึงเกิดจากการ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีอยู่เวรรกัษาอาคารของทางราชการด้วยความจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
หน่วยงานของรฐั 
 อย่างไรกดี็ ในเม่ือเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรงในการ
รกัษาความปลอดภยั ประกอบกบัหน่วยงานของรฐักไ็ม่ได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี
โดยตรงในการรกัษาความปลอดภยัอยู่เวรตรวจดูความเรียบร้อยของอาคาร แต่ได้ให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติัราชการตามปกติมาอยู่เวรโดยไม่มีผู้ตรวจเวรและไม่มีระเบียบ
ข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการรกัษาเวรยาม เม่ือทรพัยสิ์นของทางราชการสูญหาย
หน่วยงานของรัฐจึงมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย  ดังนั้น การออกค าสัง่ให้
เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวชดใช้ค่าเสียหายจึงต้องค านึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท า
และความเป็นธรรม รวมทัง้ความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวมด้วย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจ าในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุร ี(ผูถู้กฟ้องคด)ี มหีน้าที่ท าความสะอาดและปิดเปิดอาคาร ๔ คณะบรหิารธุรกจิ 
รวมทัง้อยูเ่วรตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของอาคาร โดยผลดัเปลีย่นกบัเจา้หน้าทีอ่กี ๓ คน คนละคนื
หมุนเวยีนกนัไป ปรากฏว่าเมื่อวนัที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๔๔ ซึง่เป็นวนัทีผู่ฟ้้องคดอียู่เวรรกัษาอาคาร 
ได้มคีนร้ายเขา้ไปลกัทรพัย์ในห้อง ๕๔๗๐๕ ชัน้ ๗ อาคาร ๔ โดยทรพัย์สนิที่สูญหายไปเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายรายการ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทัง้สิ้น ๘๗๐,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดได้สอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่อ  
ผูถู้กฟ้องคดวี่า ผู้ฟ้องคดตี้องรบัผดิในความเสยีหายดงักล่าวเน่ืองจากเป็นผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบ
ถอืกุญแจอาคารและกุญแจหอ้งขณะเกดิเหตุโดยตรง แต่เน่ืองจากคณะบรหิารธุรกจิและผูถู้กฟ้องคดี
มีความบกพร่องที่ไม่มีการจดัเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยทรพัย์สินของทางราชการ 
ที่แน่นอนชดัเจนตามระเบยีบของทางราชการ จงึควรให้หกัส่วนแห่งความรบัผดิดงักล่าวออกจาก
ความรบัผดิของผู้ฟ้องคดดี้วย ผูถู้กฟ้องคดพีจิารณาแลว้เหน็ชอบตามที่คณะกรรมการดงักล่าว
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เสนอโดยได้รายงานให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืแจง้ให ้
ผูฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหายเป็นเงนิจ านวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวของ 
ผู้ถูกฟ้องคด ี ต่อมา ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองชัน้ต้น กรมบญัชกีลางซึ่งได้รบั 
มอบอ านาจจากกระทรวงการคลงัได้แจง้ผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิมายงัผูถู้กฟ้องคด ี
โดยเหน็ว่าทรพัยส์นิที่สูญหายเกดิจากการที่ผู้ฟ้องคดปีระมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ไม่กระท า
ตามหน้าทีข่องตน แต่เน่ืองจากผูฟ้้องคดไีม่ไดเ้ป็นผูม้หีน้าทีโ่ดยตรงในการรกัษาความปลอดภยั 
และคณะบริหารธุรกิจไม่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรกัษาเวรยาม แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปฏบิตัิหน้าที่ราชการตามปกติมาอยู่เวรโดยไม่มผีู้ตรวจเวร อนัถือเป็นความบกพร่องของ
หน่วยงานส่วนหนึ่ง เมื่อพจิารณาถงึระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมแล้ว 
จงึเหน็ควรใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหายในอตัรารอ้ยละ ๒๐ ของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
หกัค่าเสื่อมราคาแลว้เป็นเงนิ ๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ซึง่ผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนังสอืเรยีกใหผู้ฟ้้องคดี
ชดใชเ้งนิจ านวนดงักล่าวแลว้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูอ้ยู่เวรในวนัเกดิเหตุไม่ไดใ้ช้
แม่กุญแจคล้องสายยูประตูบันไดหนีไฟ ทัง้ๆ ที่มีแม่กุญแจส ารอง และประตูบันไดหนีไฟ  
ไม่ปรากฏรอยงดัแงะ ส่วนห้อง ๕๔๗๐๕ ซึง่เป็นหอ้งเกดิเหตุ มกุีญแจลอ็คแน่นหนาถงึสองชัน้  
อีกทัง้ กุญแจลูกบดิและกุญแจคล้องสายยูไม่มรีอยงดัแงะเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัทรพัย์สิน 
ทีส่ญูหายมจี านวนหลายชิน้และหลายชุด คนรา้ยตอ้งใชเ้วลาในการถอดเป็นเวลานานพอสมควร  
หากผูฟ้้องคดไีดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการดูแลทรพัยส์นิของทางราชการเช่นวญิญูชนพงึกระท าแล้ว 
คนรา้ยกไ็มน่่าจะเขา้ไปโจรกรรมทรพัยส์นิของทางราชการได ้ ดงันัน้ ทรพัยส์นิทีสู่ญหายจงึเกดิ
จากการทีผู่ฟ้้องคดปีฏบิตัหิน้าทีอ่ยูเ่วรรกัษาอาคารดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
ผูฟ้้องคดจีงึตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 อย่างไรก็ตาม แมผู้้ฟ้องคดจีะปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความประมาทเลนิเล่อ
อย่างรา้ยแรง เป็นเหตุใหท้างราชการได้รบัความเสยีหาย แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดมีไิด้เป็นผู้มหีน้าที่
โดยตรงในการรกัษาความปลอดภยั และคณะบรหิารธุรกิจรวมทัง้ผู้ถูกฟ้องคดีก็มไิด้จดัให้มี
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย ทัง้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงอยู่ใน  
ความครอบครองและเก็บรกัษา แต่ได้ให้เจา้หน้าที่ที่มหีน้าที่ปฏบิตัิราชการตามปกตมิาอยู่เวร 
โดยไม่มผีู้ตรวจเวรและไม่มรีะเบยีบขอ้บงัคบัหรอืข้อปฏบิตัิเกี่ยวกบัการรกัษาเวรยาม  ดงันัน้  
ผูถู้กฟ้องคดจีงึมสี่วนก่อให้เกดิความเสยีหายในครัง้นี้ดว้ย เมื่อพจิารณาถงึระดบัความรา้ยแรง



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๗๓       
     

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แห่งการกระท าและความเป็นธรรม รวมทัง้ความบกพร่องของผูถู้กฟ้องคดแีลว้ ผูฟ้้องคดจีงึต้อง
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ทางราชการในอตัรารอ้ยละ ๒๐ ของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีห่กั
ค่าเสื่อมราคาตามรายงานของกระทรวงการคลงัเป็นเงนิ ๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๘ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหายเป็นเงนิ ๘๗๐,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ีจงึไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย  พพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีใ่หผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหายในส่วน
ทีเ่กนิกว่าจ านวนเงนิ ๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๓๙/๒๕๕๔) 
 

 การท่ีผู้บงัคบับญัชาไม่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ผู้ใต้บงัคับบญัชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาทุจริตในหน้าท่ีน าเงินของหน่วยงานของรฐัไป ถือว่าผู้บงัคบับญัชา
ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่หน่วยงานของรฐั 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนสงู ผูฟ้้องคดทีี ่๒ ด ารงต าแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนสูง ผูฟ้้องคดทีี ่๓ 
เมือ่ครัง้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนสูง และผูฟ้้องคดทีี ่๔ 
ด ารงต าแหน่งหวัหน้าส่วนโยธาเมื่อครัง้รกัษาการแทนปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ปรากฏว่ากรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ไดต้รวจพบว่า
มกีารเบกิเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนสูง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) 
เกินกว่าวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิ จงึรายงานเสนอประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วน  
ต าบลโนนสูงให้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงรายงานการสอบสวนว่ามีเงินขาดบัญชีประเภทรายรับและรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 
๑,๑๖๖,๑๖๙.๗๓ บาท ซึ่งนาย อ. หวัหน้าส่วนการคลงัได้รบัสารภาพว่าได้กระท าการทุจรติ 
แต่ผู้เดียวโดยไม่มผีู้ใดเกี่ยวข้องด้วย  หลงัจากนัน้ นายอ าเภอเมอืงอุดรธานีมคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิซึง่รายงานผลการสอบสวนว่า พบเงนิขาดบญัชี
จ านวนเงนิทัง้สิน้ ๑,๑๖๗,๒๒๙.๗๓ บาท และเหน็ว่านาย อ. ผู้ฟ้องคดทีี ่๑ ผูฟ้้องคดทีี ่๒ และ 
ผู้ฟ้องคดทีี่ ๓ ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหาย โดยนายอ าเภอเมอืงอุดรธานีเหน็ด้วยกบัความเห็น
ดงักล่าวจงึแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ โดยไดร้บัมอบอ านาจจากกระทรวงการคลงัมหีนังสอืแจง้ผล



 
 
๗๗๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การพจิารณาโดยเหน็ว่า กรณีที่หนึ่ง เงนิขาดบญัชเีนื่องจากเบกิจ่ายเงนิโดยเชค็โดยไม่ปรากฏ
หลกัฐานฎกีาเบกิจา่ยเงนินัน้ นาย อ. ตอ้งรบัผดิเตม็จ านวนส่วนผูฟ้้องคดทีี ่๑ ผูฟ้้องคดทีี ่๒ และ
ผูฟ้้องคดทีี่ ๓ ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ไม่ตรวจสอบควบคุมอนัเป็นการประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ด้วย ส่วนกรณีที่สอง เงนิขาดบญัชี
เน่ืองจากการรบัเงนิภาษแีละค่าธรรมเนียมนัน้ นาย อ. ต้องรบัผดิเตม็จ านวน ส่วนผูฟ้้องคดทีี ่๑ 
และผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ในฐานะผู้บญัชาไม่ควบคุมดูแลและตรวจสอบ อนัเป็นการประมาทเลนิเล่อ
อยา่งรา้ยแรงจงึต้องรบัผดิในอตัรารอ้ยละ ๔๐ และรอ้ยละ ๖๐ ของค่าเสยีหายตามล าดบั  ต่อมา 
นายอ าเภอเมอืงอุดรธานีแจง้ว่าผูฟ้้องคดทีี ่๔ ต้องรบัผดิชอบดว้ยเนื่องจากเป็นผูร้กัษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูงในขณะที่มีการกระท าละเมิด  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดย 
ผูฟ้้องคดทีี่ ๑ จงึออกค าสัง่ใหผู้้ฟ้องคดทีัง้สีช่ดใช้ค่าเสยีหาย ซึง่ผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่
ดงักล่าว  แต่ผูแ้ทนผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ยนืยนัค าสัง่เดมิ ผูฟ้้องคดทีัง้สีเ่หน็ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สี่รบัผิดชดใช้เงนิไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้ม ี
ค าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 แมก้รณีทีจ่ะถอืว่าเจา้หน้าที่ซึ่งมอี านาจด าเนินการพจิารณาทางปกครอง
มสี่วนไดเ้สยีมอียู ่๒ กรณ ีคอื กรณีทีห่นึ่ง เป็นเรื่องทีเ่จา้หน้าทีม่คีวามสมัพนัธส์่วนตวักบัคู่กรณี
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจจะท าการพิจารณา  
ทางปกครองโดยมอีคตหิรอืความล าเอยีง  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๑๓๑๗ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีที่สอง เป็นพฤติการณ์อื่นอันชวนให้เกิดความ
เคลอืบแคลงสงสยัได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะท าการพจิารณาทางปกครองโดยไม่เป็นกลาง  ทัง้นี้   
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง๑๘ แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั แต่เมื่อค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
                                                 

๑๗-๑๘ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๑๓ เจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้จะท าการพจิารณาทางปกครองไมไ่ด้ 
(๑) เป็นคู่กรณเีอง 
(๒) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาตขิองคู่กรณ ีคอื เป็นบุพการหีรอืผูส้บืสนัดานไมว่่าชัน้ใด ๆ หรอืเป็นพีน้่องหรอืลกูพีลู่กน้องนับไดเ้พยีง

ภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงานนบัไดเ้พยีงสองชัน้ 
(๔) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทิกัษ์หรอืผูแ้ทนหรอืตวัแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจา้หนี้หรอืลกูหนี้ หรอืเป็นนายจา้งของคู่กรณี 
(๖) กรณอีื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๘- พระราชบัญญัตวิิธปีฏิบ ัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจา้หน้าทีห่รอืกรรมการผูน้ัน้จะท าการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด้ 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

โดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ ทีส่ ัง่ใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สีช่ดใชเ้งนิค่าสนิไหมทดแทน เป็นค าสัง่ทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัแจง้
ว่าเป็นการสรา้งภาระที่ส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ เองในทางที่เป็นผลรา้ยหรอืเป็นลบ และ 
ในส่วนของผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ผูฟ้้องคดทีี่ ๓ และผู้ฟ้องคดทีี ่๔ ก็ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าได้โต้แยง้
การออกค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ โดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ ว่าเป็นค าสัง่ทีอ่อกโดยแบ่งสดัส่วนความรบัผดิ
ในการชดใช้เงนิโดยไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย หรอืเป็นการแบ่ง
สดัส่วนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูฟ้้องคดทีี ่๑ มากกว่า  อกีทัง้ ในการออกค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
โดยผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นการออกค าสัง่ตามความเหน็ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ และนายอ าเภอเมอืง
อุดรธานี ซึง่แมก้ารออกค าสัง่ดงักล่าวจะต้องออกโดยนายอ าเภอเมอืงอุดรธานีในฐานะผูก้ ากบัดูแล
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ตามมาตรา ๒๐๑๙ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ กต็าม 
นายอ าเภอเมอืงอุดรธานีกต็อ้งออกค าสัง่โดยมเีนื้อหาสาระของค าสัง่เช่นเดยีวกนั  ดงันัน้ ไม่ว่าค าสัง่
ทีใ่หช้ดใชเ้งนิจะออกโดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ ในฐานะผูแ้ทนผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ หรอืโดยนายอ าเภอเมอืง
อุดรธานี ย่อมไม่มผีลเปลี่ยนแปลงผลของค าสัง่ที่ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สี่ชดใช้เงนิแต่อย่างใด  การที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโนนสงูซึง่เป็นผูแ้ทนผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดทีี ่๑ ผูฟ้้องคดทีี ่๒ และผูฟ้้องคดทีี ่๓ 
รบัผดิชดใชเ้งนิแก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึเป็นการกระท าทีย่งัถอืไมไ่ดว้่ามสี่วนไดเ้สยีและไมเ่ป็นกลาง 
 และโดยที่การใช้สิทธิเรยีกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมดิชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนัน้ หน่วยงานของรฐัต้องค านึงถึงหลกัเกณฑ์ ๓ ประการ คอื (๑) ต้องค านึงถึงระดบั
ความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี (๒) หากการละเมดิเกิดจาก
ความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบการด าเนินงานส่วนรวมต้องหกัส่วน
ความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย และ (๓) กรณีละเมดิเกดิจากเจา้หน้าทีห่ลายคนมใิหน้ าหลกัเรื่อง
ลกูหนี้รว่มมาใชบ้งัคบั  ดงันัน้ เมื่อค านึงถงึระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม

                                                                                                                                            
ในกรณตีามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการดงันี้ 
(๑) ถ้าผู้นัน้เห็นเองว่าตนมกีรณีดงักล่าว ให้ผู้นัน้หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา  

เหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณ ี
(๒) ถ้ามคีู่กรณีคัดค้านว่าผู้นัน้มเีหตุดงักล่าว หากผู้นัน้เห็นว่าตนไม่มเีหตุตามที่ค ัดค้านนัน้ ผู้นัน้จะท า  

การพจิารณาเรือ่งต่อไปกไ็ดแ้ต่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 
(๓) ให้ผูบ้งัคบับญัชาของผู้นัน้หรอืคณะกรรมการที่มอี านาจพจิารณาทางปกครองซึ่งผูน้ัน้เป็นกรรมการอยู่ 

มคี าสัง่หรอืมมีตโิดยไมช่กัชา้ แลว้แต่กรณวี่าผูน้ัน้มอี านาจในการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้หรอืไม่ 
ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

๑๙ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๐ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หนึ่ งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้หมายความรวมถึง  
ผูซ้ึ่งกฎหมายก าหนดให้มอี านาจก ากบัหรอืควบคุมดูแลส าหรบักรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มผีู้บงัคบับญัชาโดยตรง และนายกรฐัมนตรี
ส าหรบักรณทีีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้เป็นรฐัมนตร ี



 
 
๗๗๖    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของผูฟ้้องคดทีี ่๑ และผูฟ้้องคดทีี ่๒ ซึง่มไิดม้สี่วนรว่มเป็นผูก้ระท าการทุจรติกบันาย อ. หากแต่
ต้องรับผิดในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มิได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนาย อ. ซึ่ งเป็น
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เปิดโอกาสใหน้าย อ. กระท าการทุจรติ อนัเป็นการละเมดิดว้ยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ตรวจพบเงินขาดบัญชีและเสนอให้ 
ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ซึ่งผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ามเีงนิขาดบญัชี จงึไดข้อความร่วมมอืไปยงัอ าเภอเมอืงอุดรธานี
เพื่อตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิด   อีกทัง้ การทุจรติของนาย อ. 
เกิดขึ้นจากการรบัเงนิภาษีและค่าธรรมเนียมซึ่งนาย อ. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ จงึมเีหตุ 
อนัควรหกัส่วนความรบัผดิใหผู้ฟ้้องคดทีี ่๑ และผูฟ้้องคดทีี ่๒ ลงรอ้ยละ ๕๐ ของความเสยีหาย
ทัง้หมด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แบ่งส่วนความรบัผิดโดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะ 
ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล รบัผิดชดใช้ในอตัราร้อยละ ๖๐ เนื่องจากเป็นผู้บงัคบับญัชา 
ทีใ่กลช้ดิกบันาย อ. มากกว่าผูฟ้้องคดทีี ่๑ ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดซึง่ใหร้บัผดิชดใชใ้นอตัรา
รอ้ยละ ๔๐ ของความเสยีหายโดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ และผูฟ้้องคดทีี ่๒ มไิดโ้ต้แยง้  ดงันัน้ ผูฟ้้องคดทีี ่๑ 
และผูฟ้้องคดทีี ่๒ จงึต้องรบัผดิเพยีงรอ้ยละ ๕๐ ของเงนิขาดบญัชเีนื่องจากการรบัเงนิภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมเตม็จ านวน ๗๐๙,๑๖๘.๙๘ บาท คดิเป็นเงนิ ๓๕๔,๕๘๔.๔๙ บาท โดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ 
รบัผดิรอ้ยละ ๔๐ คดิเป็นเงนิ ๑๔๑,๘๓๓.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ รบัผดิรอ้ยละ ๖๐ คดิเป็นเงนิ 
๒๑๒,๗๕๐.๗๐ บาท  พพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เฉพาะกรณีเงนิขาดบญัชี
เน่ืองจากการรบัเงนิภาษีและค่าธรรมเนียมทีใ่หผู้ฟ้้องคดทีี ่๑ รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจ านวน ๒๘๓,๖๖๗.๕๙ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชดใช ้
ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นเงนิจ านวน ๔๒๕,๕๐๑.๓๙ บาท เป็นให้ผูฟ้้องคดทีี่ ๑ 
รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เพยีง ๑๔๑,๘๓๓.๘๐ บาท และใหผู้ฟ้้องคดทีี ่๒ 
รบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพยีง ๒๑๒,๗๕๐.๗๐ บาท และหากได้รบั
ช าระหนี้จากนาย อ. เพยีงใด ใหค้นืเงนิส่วนทีไ่ดร้บัช าระไวเ้กนิแก่ผูฟ้้องคดทีี ่๑ และผูฟ้้องคดทีี ่๒ 
ตามส่วนแห่งความรบัผดิต่อไป และใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีส่ ัง่ใหผู้ฟ้้องคดทีี ่๔ 
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลกัฐาน ส่วนค าขอของ 
ผูฟ้้องคดทีี ่๓ ทีข่อใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดทีี ่๓ ชดใชเ้งนินัน้ 
ใหย้ก (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๙๔/๒๕๕๔) 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๗๗๗       
     

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๒) กรณีไม่เป็นการกระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 

 

 กรณีท่ีรถยนต์ของทางราชการสูญหายในเวลากลางคืนจากการ
โจรกรรมของคนร้ายมากถึง ๖ คน ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
ในการโจรกรรมเป็นอย่างดี รวมทัง้การท่ีกลุ่มคนร้ายมีจ านวนมากอาจสามารถท าร้าย 
ผู้ท่ีขดัขวางการโจรกรรมได้ตลอดเวลา ประกอบกบัห้องพกัของเจ้าหน้าท่ีผู้อยู่เวรไม่ได้
อยู่ใกล้กบัท่ีเกิดเหตุ จึงเป็นการยากท่ีจะป้องกนัไม่ให้รถยนต์ถกูโจรกรรมไป จากปัจจยั
ต่างๆ จึงถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมิได้อยู่เวรกระท าการด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการถกูโจรกรรม จึงไม่ต้องรบัผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรฐั 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหงสเ์จรญิ (ผูถู้กฟ้องคด)ี มคี าสัง่แต่งตัง้
ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหงส์เจริญอยู่เวรยามรักษา 
ความปลอดภยัทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ต่อมา
ในวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มคีนร้ายจ านวน ๖ คน ท าการโจรกรรมรถยนต์ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหงสเ์จรญิไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิกรณีดงักล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่า การทีร่ถยนต์ถูกลกัไป
ไมใ่ช่ผลโดยตรงจากการทีผู่ฟ้้องคดมีไิดอ้ยูเ่วร และความเสยีหายมไิดเ้กดิขึน้จากสาเหตุทีผู่ฟ้้องคดี
มไิดอ้ยู่เวรรกัษาสถานทีร่าชการ  อกีทัง้ ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิใดบ่งชีว้่าผูฟ้้องคดหีรอืเจา้หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญผู้ใดมีส่วนรู้ เห็นหรือสนับสนุนการกระท าผิดของ
ผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน องค์การบรหิารส่วนต าบลหงส์เจรญิควรฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางแพ่งจาก 
ผู้ลกัรถยนต์ทัง้ ๖ คน ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงัพจิารณา 
ต่อมา กรมบญัชกีลางแจง้ผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิว่า นาย ค. พนักงานขบัรถยนต์
มหีน้าที่ดูแลจดัเกบ็รถยนต์ไว้ในโรงจอดรถยนต์ แต่ไม่เคลื่อนยา้ยรถยนต์เขา้ไปจอดในโรงจอด
รถยนต์ซึ่งมปีระตูและกุญแจล๊อค ท าให้คนร้ายโจรกรรมรถยนต์ได้โดยง่ายและสะดวกยิง่ขึ้น  
เป็นการกระท าด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง และผู้ฟ้องคดซีึ่งได้รบัค าสัง่ให้อยู่เวร
รกัษาความปลอดภยั แต่มไิดม้าปฏบิตัหิน้าที่อยู่เวร เป็นเหตุใหบุ้คคลภายนอกเขา้ไปโจรกรรม
ลกัรถยนต์ได้โดยง่าย เป็นการกระท าด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ให้รบัผดิคนละ
ร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาแล้วเป็นเงนิ ๑๓๔,๖๑๐ บาท ส่วนนาย ว.  
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลและประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ
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ในขณะนัน้ ในฐานะเป็นผู้ออกค าสัง่แต่งตัง้ผู้อยู่เวรยามสถานที่ราชการ และได้รบัการแต่งตัง้  
ให้มหีน้าที่ตรวจเวรแต่มไิด้มาตรวจเวรเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกเข้ามาโจรกรรมลกัรถยนต ์
ได้โดยง่าย เป็นการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ร ับผิดร้อยละ ๒๐  
ของค่าเสยีหายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาแลว้เป็นเงนิ ๖๗,๓๐๕ บาท ผูถู้กฟ้องคดจีงึมคี าสัง่เรยีกให ้
ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงนิ ๑๓๔,๖๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืยื่นอุทธรณ์
ค าสัง่ดงักล่าว แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่เหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ีจงึส่งเรื่องใหผู้้ว่าราชการ
จงัหวดัชุมพรพจิารณา ผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรพจิารณาแล้วเหน็ว่าผูฟ้้องคดตี้องรบัผดิชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลงั  ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ทีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชเ้งนิดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมือ่พจิารณาจากรายงานการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิแลว้ 
เหน็ว่าการทีน่าง ป. หวัหน้าส่วนการคลงั ใหถ้อ้ยค าว่าในการอยู่เวรยามขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหงษ์เจรญินัน้ สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิได้มมีตใิห้จา้งนาย ค. พนักงาน  
ขบัรถยนตเ์ป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีย่ามแทนทุกคน โดยจา้งเหมาเป็นรายเดอืน ซึง่ตนเองเป็นผูห้กัเงนิ
ค่าจ้างจากเงนิเดอืนของผู้ที่มไิด้อยู่เวร และไม่ปรากฏว่านาง ป. เคยมสีาเหตุโกรธแค้นหรอื 
มเีรื่องพพิาทกบัผู้ฟ้องคดหีรอืนาย ค. ซึง่เป็นพนักงานขบัรถแต่ประการใด ประกอบกบันาย ค. 
ได้ให้การว่า ตนเองได้รบัจา้งอยู่เวรยามแทนผู้ที่ไม่สามารถอยู่เวรได้ โดยหวัหน้าส่วนการคลงั
เป็นผู้หกัเงนิจากผู้ทีอ่ยู่เวรแต่มไิด้อยู่เวร  กรณีจงึรบัฟงัได้ว่า การอยู่เวรยามของบุคลากรของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจริญซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วยได้มีการมอบหมายให้นาย ค. 
พนักงานขบัรถเป็นผู้ปฏบิตัหิน้าที่อยู่เวรยามแทนโดยเป็นที่รบัทราบกนัโดยทัว่ไป นอกจากนี้ 
นาย ค. ได้ให้การว่าในคนืเกิดเหตุ ตนเองและนาย ส. หวัหน้าส่วนโยธา พกัอยู่ในที่ท าการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหงส์เจรญิด้วยกนั ประกอบกบัข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ต้องหาที่ ๑  
ถึงผู้ต้องหาที่ ๕ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจบักุมด าเนินคดีข้อหาร่วมกันโจรกรรมรถยนต์ของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ ไดร้บัสารภาพว่ามกีารเตรยีมการแบ่งหน้าทีก่นัท า โดยให้
ถ้อยค าต่อพนักงานสอบสวนสอดคลอ้งกนัว่ารถยนต์คนัดงักล่าวจอดอยู่ทีบ่รเิวณขา้งโรงจอดรถ
ภายในที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ โดยมกีารปิดล๊อคประตูรถยนต์และปิดล๊อค 
ประตูร ัว้ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหงสเ์จรญิไวแ้ล้ว ซึง่สอดคลอ้งกบัค าใหก้ารในชัน้สอบสวน
ของนาย ค. พนกังานขบัรถยนตว์่าไดล้๊อคประตูรถยนตแ์ละปิดล๊อคประตูร ัว้แลว้ ซึง่ผูต้้องหาทัง้ ๕ 
คนยืนยนัว่าในคืนเกิดเหตุผู้ต้องหาที่ ๖ ที่หลบหนีอยู่เป็นผู้ใช้ไขควงปากแบนถอดกระจก
ด้านหลงัคนขบั ปลดล๊อคประตูรถยนต์ ปลดล๊อคพวงมาลยั ผู้ต้องหาที่ ๒ ถึงผู้ต้องหาที่ ๔ 
ช่วยกันเข็นรถออกจากจุดที่จอดรถ ต่อมา ผู้ต้องหาที่ ๖ ใช้ไขควงขนาดใหญ่งดัประตูร ัว้
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ทางเขา้ออกช่องที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ และท าการต่อสายไฟตรงขบัรถ
ออกไป แลว้ส่งต่อใหแ้ก่ผูต้้องหาที ่๕ น าไปขายในประเทศเพื่อนบา้น  จากพฤตกิารณ์ดงักล่าว
เหน็ไดว้่า ผูต้อ้งหาทัง้ ๖ คน ไดร้ว่มกนัเป็นแก๊งลกัรถยนต ์มกีารแบ่งหน้าทีก่นัท า มกีารเตรยีมการ
เป็นอย่างด ีและได้ร่วมกนัโจรกรรมรถยนต์มาแล้วหลายคนั จงึรบัฟงัได้ว่าผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน  
ซึง่มจี านวนมากมคีวามเชีย่วชาญในการโจรกรรมรถยนต์ มกีารวางแผนไวล้่วงหน้า แมว้่าในคนื
เกิดเหตุนาย ค. และนาย ส. จะนอนอยู่ภายในที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ  
กเ็ป็นการยากที่จะป้องกนัมใิห้รถยนต์ถูกโจรกรรมไป เนื่องจากในสภาวะเช่นนัน้กลุ่มผู้ต้องหา 
ซึง่มจี านวนมากสามารถจะท ารา้ยผู้ที่ขดัขวางการโจรกรรมได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้ ห้องพกั
ของผู้อยู่เวรซึ่งอยู่ในที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหงส์เจรญิไม่ได้อยู่ใกล้กบัที่เกิดเหตุ  
ดงันัน้ แมผู้้ฟ้องคดจีะอยู่เวรในคนืเกดิเหตุก็ไม่อาจยนืยนัได้แน่ชดัว่าจะสามารถป้องกนัไม่ให้
กลุ่มผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน โจรกรรมรถยนต์ไปได้ และแม้ว่าจะได้มกีารจอดรถยนต์ไว้ในสถานที่ 
จอดรถยนต์ แต่เมื่อพเิคราะห์ถงึพฤตกิารณ์ของผู้ต้องหาทัง้ ๖ คน ซึ่งเขา้ท าการโจรกรรมรถยนต์
ในคนืเกดิเหตุแลว้ ยงัรบัฟงัไมไ่ดว้่ารถยนตจ์ะไมถู่กกลุ่มผูต้อ้งหาทัง้ ๖ คน โจรกรรมโดยเดด็ขาด  
กรณจีงึยงัรบัฟงัไมไ่ดว้่าผูฟ้้องคดกีระท าการดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงเป็นผล
ให้รถยนต์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิถูกโจรกรรมไป ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ต้องรบัผิด
ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหงษ์เจรญิ  พพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของ
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายโดยให้มผีลย้อนไปถงึวนัที่ออกค าสัง่ดงักล่าว 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๕๕/๒๕๕๔) 
 

 กรณีท่ีหน่วยงานของรฐัมีค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการละเลยต่อหน้าท่ีไม่ควบคมุดแูลการขนย้ายครภุณัฑข์องหน่วยงานของรฐั 
เป็นเหตุให้ครุภณัฑ์สูญหายนัน้  เม่ือปรากฏว่าครุภณัฑ์ท่ีสูญหายมิได้ถกูโจรกรรมไป 
ในระหว่างการขนย้าย แต่สูญหายไปหลงัจากท่ีการขนย้ายเสรจ็เรียบร้อยและได้มีการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรายอ่ืนเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบครุภณัฑ์ดังกล่าวแล้ว จึงถือว่า 
หน้าท่ีดูแลครุภณัฑ์ข้างต้นได้ขาดตอนลงพ้นไปจากความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี
ข้างต้นไปอยู่ในความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีรายอ่ืน เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวจึงไม่มีหน้าท่ี
ดแูลครภุณัฑนั์บตัง้แต่นัน้เป็นต้นไป  กรณีจึงมิใช่การกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ครภุณัฑส์ูญหายอนัเป็นการกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั
ให้ได้รบัความเสียหายแต่อย่างใด การท่ีหน่วยงานของรฐัออกค าสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีดงักล่าว
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา (สถาบนัราชภฏันครราชสมีา เดมิ) 
(ผูถู้กฟ้องคด)ี มคี าสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงัใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนจ านวน 
๗๖,๐๘๕.๗๗ บาท เน่ืองจากเหน็ว่าขณะผู้ฟ้องคดดี ารงต าแหน่งอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ 
สงักดัผูถู้กฟ้องคด ีไดป้ระมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงเป็นเหตุใหม้คีนรา้ยเขา้ไปโจรกรรมทรพัยส์นิ
ภายในหอ้ง ๒๒.๘.๒ ชัน้ ๘ อาคาร ๒๒ ของผูถู้กฟ้องคด ีแต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า แมผู้ฟ้้องคดจีะเป็น
ผูใ้ช้สอยพสัดุครุภณัฑท์ี่สูญหายเพื่อการเรยีนการสอนและไดม้บีนัทกึขอ้ความขออนุมตัขินยา้ย
พสัดุครภุณัฑด์งักล่าวมาจดัเกบ็ไวใ้นอาคาร ๒๒ ทีเ่กดิเหตุกต็ามแต่การทีค่รุภณัฑส์ูญหายไม่ใช่
ความผดิของผูฟ้้องคด ีเพราะผูฟ้้องคดไีมม่หีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบพสัดุครุภณัฑข์า้งต้น และผูฟ้้องคดี
ไมไ่ดก้ระท าการโดยประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงแต่อย่างใด จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหายดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อข้อเท็จจริงรบัฟงัได้ว่า ก่อนที่ครุภณัฑ์พิพาทจะถูกโจรกรรมไป  
ถูกเก็บไว้ที่ห้อง ๑๓.๓๗ ซึ่งเป็นห้องที่ผู้ฟ้องคดใีช้เป็นห้องเรยีน โดยมผีู้ฟ้องคดกีับนาย น. 
ลูกจ้างประจ าซึ่งดูแลอาคาร ๑๓ เป็นผู้รบัผิดชอบถือกุญแจห้องดังกล่าว  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ได้จดัหากุญแจมาคล้องประตูห้อง ๑๓.๑๓ เพิ่มเติม และเป็นผู้ถือกุญแจไว้แต่เพียงผู้เดียว  
จงึฟงัได้ว่าในห้องเวลาข้างต้น ครุภณัฑพ์พิาทอยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคด ี
จงึมหีน้าที่ดูแลครุภณัฑ์พพิาทตัง้แต่ต้น  เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดไีด้มบีนัทกึข้อความขออนุมตัิต่อ
อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเพื่อขนย้ายครุภัณฑ์พิพาทไปยงัอาคาร ๒๒ ชัน้ ๘  
หอ้ง ๒๒.๘.๒ ผูฟ้้องคดจีงึมหีน้าทีจ่ะตอ้งควบคุมดแูลการขนยา้ยครภุณัฑด์งักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ยจนกว่าการขนยา้ยจะแลว้เสรจ็ หากผูฟ้้องคดปีล่อยใหน้าย น. กบัคนงานท าการ
ขนยา้ยตามทีค่ณบดคีณะวทิยาการจดัการสัง่การโดยผูฟ้้องคดไีม่ไดค้วบคุมดูแล จะถอืว่าผูฟ้้องคดี
ละเลยต่อหน้าที่ดงักล่าว และถ้าการละเลยต่อหน้าที่เป็นเหตุให้ครุภณัฑส์ูญหายไปในระหว่าง
การขนยา้ยในขัน้ตอนนี้แล้ว ก็เขา้ข่ายเป็นการกระท าด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง  
ผูฟ้้องคดจีะต้องรบัผดิต่อผูถู้กฟ้องคดใีนผลแห่งละเมดิทีผู่ฟ้้องคดไีดก้ระท าไปตามมาตรา ๔๒๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประกอบกบัมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่คดนีี้ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ครุภณัฑท์ีสู่ญหายไปไม่ได้
ถูกโจรกรรมไประหว่างการขนยา้ย แต่สูญหายไปหลงัจากทีไ่ดม้กีารขนยา้ยครุภณัฑไ์ปเกบ็ไวท้ี่
หอ้ง ๒๒.๘.๒ เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วและได้มกีารมอบหมายให้นาย ช. เจา้หน้าที่ดูแลอาคาร ๒๒ 
เป็นผู้ถือกุญแจห้องดังกล่าว จึงถือว่าหน้าที่ดูแลครุภัณฑ์ข้างต้นได้ขาดตอนลงพ้นไปจาก 
ความรบัผิดชอบของผู้ฟ้องคดีไปอยู่ในความดูแลรบัผิดชอบของคณบดีฯ และนาย ช. แล้ว  
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ผูฟ้้องคดจีงึไมม่หีน้าทีด่แูลครภุณัฑด์งักล่าวนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นไป  อกีทัง้ ผูฟ้้องคดแีละนาย ช. 
ไดใ้หก้ารต่อคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิโดยสอดคลอ้งกนัว่าผูฟ้้องคดไีมม่กุีญแจหอ้ง ๒๒.๘.๒ 
และไม่เคยน าครุภณัฑ์ดงักล่าวไปใช้ ประกอบกบัไม่มผีู้ใดขอกุญแจจากนาย ช. เพื่อเปิดห้อง 
น าครภุณัฑไ์ปใชใ้นการเรยีนการสอน  ดงันัน้ การทีค่รุภณัฑข์องผูถู้กฟ้องคดสีูญหายไปจงึไม่ใช่
มสีาเหตุมาจากผู้ฟ้องคดลีะเลยต่อหน้าที่อนัจะโทษผู้ฟ้องคดไีด้ แต่น่าจะมาจากการที่คณบดฯี 
สัง่การให้มีการขนย้ายครุภัณฑ์พิพาทโดยละเลยมิได้สัง่การให้ผู้ ใดหรือหน่วยงานใด  
ดูแลรับผิดชอบและมีสาเหตุมาจากนาย ช. ผู้ร ับผิดชอบถือกุญแจห้อง ๒๒.๘.๒  ดังนั ้น  
เมื่อผูฟ้้องคดไีม่ได้กระท าด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงเป็นเหตุให้ครุภณัฑท์ี่ขนยา้ย
สูญหายอนัเป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ได้รบัความเสยีหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจงึไม่มี
อ านาจออกค าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้  พพิากษาให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน ๗๖,๐๘๕.๗๗ บาท  
แก่ผูถู้กฟ้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๕๖/๒๕๕๔) 
 

 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์ของทางราชการ 
ได้พกัผ่อนอย่างเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีขบัรถยนต์และไม่ได้ด่ืมสุราในระหว่างขับข่ี  
แต่เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าอุบติัเหตุเกิดขึ้นจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวได้ขบัรถยนต์
แซงรถยนต์หลายคนัซ่ึงแล่นตามกนัมาในช่องทางเดียวกนั ทัง้ท่ีต้องระลึกอยู่เสมอว่า 
ในภาวการณ์เช่นนั้น อาจมีรถยนต์คันใดคันหน่ึงแล่นเปล่ียนช่องทางออกมาได้
ตลอดเวลา การท่ีเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวบังคับรถยนต์หลบรถยนต์คันอ่ืนท่ีว่ิงตัดหน้า 
อย่างกระชัน้ชิดจนเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการกระท าท่ีปราศจากความระมัดระวัง 
ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นนัน้จกัต้องมีตามวิสยัและพฤติการณ์ และเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวอาจใช้
ความระมดัระวงัเช่นว่านัน้ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อุบติัเหตุดงักล่าวจึงเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าท่ี แต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หน่วยงานของรฐัจึงไม่มีอ านาจออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีข้างต้นชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ สังกัดเทศบาล 
เมอืงตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์ไดข้บัรถยนตข์องเทศบาลเมอืงตาคลเีพื่อไปส่งเอกสารที่
ส านกังานธนารกัษ์จงัหวดันครสวรรค ์แต่ไดเ้กดิอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง เป็นเหตุใหร้ถยนต์
ของทางราชการไดร้บัความเสยีหาย นายกเทศมนตรเีมอืงตาคล ี(ผูถู้กฟ้องคด)ี จงึมคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผิดทางละเมดิซึ่งสอบสวนแล้วเหน็ว่า อุบตัเิหตุดงักล่าว
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ไม่ได้เกิดจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจงึไม่ต้อง 
รับผิดทางละเมิดต่อเทศบาลเมืองตาคลี แต่ภายหลังจากได้รายงานผลการสอบสวนให้
กระทรวงการคลงัทราบ กรมบญัชกีลางโดยไดร้บัมอบหมายจากกระทรวงการคลงัพจิารณาแลว้
เห็นว่า อุบตัเิหตุดงักล่าวเกดิจากความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผู้ฟ้องคด ีจงึแจง้ให ้
ผูถู้กฟ้องคดเีรยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนเป็นเงนิ ๑๒๗,๕๐๐ บาท  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดี
ได้ส่งผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลงัให้ผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค์วนิิจฉัยสัง่การ  
ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค์มคีวามเห็นตามความเห็นของกรมบญัชกีลาง ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึมคี าสัง่เรยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ี หลงัจากนัน้ 
ผูฟ้้องคดไีด้อุทธรณ์ค าสัง่ขา้งต้นโดยเหน็ว่า ความเสยีหายที่เกดิขึน้มไิด้เกดิจากความประมาท
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผู้ฟ้องคด ีแต่เกดิจากเหตุสุดวสิยั ผูถู้กฟ้องคดไีม่เหน็ดว้ยกบัอุทธรณ์
ของผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่ว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวสิยั แต่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ที่ว่า 
ผู้ฟ้องคดไีม่ต้องรบัผดิในความเสยีหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้กระท าโดยจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง จงึส่งเรือ่งใหผู้ว้่าราชการจงัหวดันครสวรรคพ์จิารณา ซึง่ต่อมาไดพ้จิารณา
ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีและแจง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ใหผู้้ฟ้องคดทีราบ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีีเ่รยีกใหผู้้ฟ้องคดี
ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนขา้งตน้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อหน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายในคดนีี้ คอื เทศบาลเมอืงตาคลซีึง่เป็น
ราชการส่วนทอ้งถิน่ จงึไม่จ าต้องมคี าสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั แต่ผูบ้งัคบับญัชา
หรอืผู้ก ากับดูแลหรอืควบคุมเทศบาลเมอืงตาคลจีะต้องวนิิจฉัยสัง่การให้เทศบาลเมอืงตาคลี
ปฏบิตัติามที่เหน็ว่าถูกต้อง  ทัง้นี้ ตามขอ้ ๑๘ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙  อย่างไรกต็าม หากผูถู้กฟ้องคดี
เห็นว่า ความเห็นของกระทรวงการคลงัถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดกี็อาจใช้ดุลพนิิจสัง่การตาม
ความเหน็ดงักล่าวไดเ้ช่นเดยีวกนั  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั จงึไม่ใช่การด าเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนที่
กฎหมายก าหนด 
 ส่วนกรณทีีผู่ถู้กฟ้องคดพีจิารณาค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดแีลว้ไม่เหน็ดว้ย
เฉพาะในส่วนที่ว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวสิยั แต่เห็นด้วยกบัค าอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคด ี
ไม่ต้องรบัผิดในความเสยีหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้กระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ  
อยา่งรา้ยแรง ซึง่ถอืไดว้่าผูถู้กฟ้องคดเีหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดบีางส่วน แต่ผูถู้กฟ้องคดี
ไม่ไดด้ าเนินการเปลีย่นแปลงค าสัง่ทีเ่รยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทน โดยไดส้่งค าอุทธรณ์
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ของผู้ฟ้องคดไีปยงัผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรคเ์พื่อพจิารณานัน้ เมื่อพจิารณามาตรา ๔๕๒๐ 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้เหน็ว่า การก าหนดใหม้กีาร
อุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองภายในฝ่ายปกครอง ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่และผู้มอี านาจ
พจิารณาอุทธรณ์ได้พจิารณาแก้ไขหรอืทบทวนค าสัง่ทางปกครองให้ถูกต้อง  อีกทัง้ เป็นการ  
เปิดโอกาสใหผู้ไ้ดร้บัค าสัง่ทางปกครองไดร้บัความเป็นธรรม ซึง่การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ด าเนินการ
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามขัน้ตอนและวิธกีารดงักล่าว จะถือว่าเป็นสาระส าคญัที่จะท าให้ค าสัง่ 
ทางปกครองเสยีไปหรอืไมน่ัน้ ตอ้งพจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิเป็นกรณีไป  เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า
ผูถู้กฟ้องคดเีหน็ด้วยกบัค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดบีางส่วนโดยได้ส่งค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดใีห้
ผูว้่าราชการจงัหวดันครสวรรค์ทบทวนค าสัง่ทางปกครอง แสดงใหเ้หน็ว่าผูถู้กฟ้องคดพีจิารณา
ค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดแีล้วก็ยงัไม่สามารถใช้ดุลพินิจพจิารณาค าอุทธรณ์จนเป็นที่ยุติหรอื 
มีเหตุผลเพียงพอที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงค าสัง่ด้วยตนเอง  ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
ไม่ด าเนินการเปลีย่นแปลงค าสัง่ แต่ส่งเรื่องใหผู้ว้่าราชการจงัหวดันครสวรรค์พจิารณา จงึไม่ใช่
สาระส าคญัทีท่ าใหค้ าสัง่ทางปกครองเสยีไป 
 ดงันัน้ เมือ่พจิารณาพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งประกอบกบัการสอบปากค า
พยานบุคคลในชัน้การสอบขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ
แลว้เหน็ว่า ผูฟ้้องคดไีดข้บัรถยนต์ของทางราชการเดนิทางไปปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีผู่บ้งัคบับญัชา
มอบหมาย และได้รบัอนุญาตจากผู้มอี านาจตามระเบยีบของทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดอี้างว่า 
ได้ขบัรถยนต์โดยใช้ความเร็วประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมง  โดยมพียานบุคคลซึ่งร่วม
เดนิทางใหก้ารสอดคลอ้งกนั ปรากฏว่าเมื่อถงึบรเิวณทีเ่กดิเหตุ มรีถยนต์กระบะเปลีย่นเสน้ทาง
เขา้ไปในช่องทางรถยนตท์ีผู่ฟ้้องคดขีบัและตดัหน้าอยา่งกะทนัหนัโดยไม่ใหส้ญัญาณไฟ ผูฟ้้องคดี
จงึบงัคบัรถหลบเพื่อไมใ่หเ้ฉี่ยวชนรถกระบะดงักล่าว ท าใหร้ถยนตไ์ถลลงไปขา้งทาง เฉี่ยวต้นไม้
และพลกิคว ่า  อกีทัง้ ในการสอบสวนไม่มหีลกัฐานชดัเจนทีจ่ะรบัฟงัไดว้่า ผูฟ้้องคดขีบัรถเรว็กว่า

                                                 
 ๒๐ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๕ ใหเ้จา้หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พจิารณาค าอุทธรณ์และแจง้ผูอุ้ทธรณ์โดยไม่ชกัชา้ แต่ต้อง 
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร ับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการ
เปลีย่นแปลงค าสัง่ทางปกครองตามความเหน็ของตนภายในก าหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 
 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงาน
ความเหน็พรอ้มเหตุผลไปยงัผูม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีต่นไดร้บัรายงาน ถา้มเีหตุจ าเป็นไมอ่าจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ออกไปไดไ้มเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว 
 เจา้หน้าทีผู่ใ้ดจะเป็นผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 บทบญัญตัมิาตรานี้ไมใ่ชก้บักรณทีีม่กีฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 
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ทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบกบัพนักงานสอบสวนซึง่รบัแจง้อุบตัเิหตุและไปตรวจสอบทีเ่กดิเหตุ
ไดใ้หค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิว่า น่าเชื่อว่าอุบตัเิหตุเกดิ
จากเหตุสุดวสิยั  นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิได้ตรวจสอบ
บรเิวณทีเ่กดิเหตุพบว่า ถนนช่วงดงักล่าวเป็นทางตรง มที้องร่องกลางระหว่างถนนลกึจากผวิถนน
ประมาณ ๑ เมตร กวา้ง ๑๐.๔๐ เมตร และมคีวามลาดชนัท ามุมกบัพืน้ถนนประมาณ ๑๒ องศา 
ในทอ้งรอ่งมตีน้ไมป้ลกูไวต้ลอดทาง พืน้ดนิเป็นดนิปนหนิและมหีญ้าแหง้ขึน้ปกคลุมซึง่มคีวามแขง็
และลื่น อาจเป็นปจัจยัทีท่ าให้รถไถลไปไกลถงึ ๒๗ เมตร ยงัรบัฟงัไม่ไดว้่าผูฟ้้องคดขีบัรถดว้ย
ความเรว็สูง  ดงันัน้ เมื่อพจิารณาถงึภาวการณ์ในขณะนัน้ เหน็ว่า ผู้ฟ้องคดบีงัคบัรถยนต์หลบ
รถยนต์คนัอื่นที่วิง่ตัดหน้าอย่างกระชัน้ชิด ก็เพื่อป้องกันมใิห้รถยนต์ของทางราชการชนกับ
รถยนต์คันดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้พักผ่อน 
อย่างเพียงพอและไม่ได้ดื่มสุราระหว่างขบัรถยนต์อันอาจน ามาซึ่งอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม  
การที่ผู้ฟ้องคดขีบัรถยนต์ของทางราชการแซงรถยนต์หลายคนัซึ่งแล่นตามกนัมาในช่องทาง
เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีต้องระลึกอยู่เสมอว่าในภาวการณ์เช่นนัน้ อาจมีรถยนต์คันใดคันหน่ึง 
แล่นเปลี่ยนช่องทางออกมาในช่องทางด้านขวาได้ตลอดเวลา และผู้ฟ้องคดีขบัรถยนต์แซง
รถยนต์ที่แล่นอยู่ในช่องทางซ้ายในคราวเดยีวกนัจ านวนหลายคนัจนเกดิอุบตัเิหตุขึน้ แสดงให้
เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปราศจากความระมดัระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนัน้จกัต้องมตีามวิสัยและ
พฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านัน้ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม ่
อุบตัเิหตุดงักล่าวจงึเกดิจากความประมาทเลนิเล่อของผูฟ้้องคด ีแต่ไม่ไดเ้กดิจากความจงใจหรอื
ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ต้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ทางราชการ
ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙  ผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่มอี านาจเรยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกนั ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีีเ่รยีกให้ผูฟ้้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทน 
จงึเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดโีดยให้มผีล
ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัออกค าสัง่ดงักล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๗๐/๒๕๕๔) 
 

 ๓) การพิจารณาจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะต้องรบัผิด 

 การท่ีหน่วยงานของรฐัจะเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนัน้ หน่วยงานของรฐัจะต้องหกัส่วนแห่งความรบัผิด
อนัเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั หรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวมออกก่อน แล้วจึงน าความเสียหายท่ีลดส่วนหรือหักส่วนแล้วมาพิจารณา 
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ความรบัผิด โดยในการพิจารณาความรบัผิดนัน้ หน่วยงานของรฐัต้องค านึงถึงระดบั
ความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีโดยมิต้องให้เจ้าหน้าท่ี 
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนความเสียหายกไ็ด้ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้ารบัราชการในสงักัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(เทศบาลเมอืงสุราษฎรธ์านี เดมิ) (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) โดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ ด ารงต าแหน่งนายช่างโยธา ๔ 
กองช่าง ผูฟ้้องคดทีี ่๒ ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานวศิวกรรม กองช่าง ผูฟ้้องคดทีี ่๓ ด ารงต าแหน่ง
หวัหน้างานสถาปตัยกรรม กองช่าง ผู้ฟ้องคดทีี่ ๔ ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั 
กองช่าง ผูฟ้้องคดทีี ่๕ ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานการจดัท างบประมาณ กองวชิาการ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ได้แต่งตัง้ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการปรบัปรุงผวิจราจร
ถนน ๗ สาย  ต่อมา ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จงัหวัดสุราษฎร์ธานี)  
ได้ตรวจสอบพบว่างานปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี หนา ๐.๐๕ เมตร ในถนน ๗ สาย  
ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้ประมาณการค่าก่อสร้างโดยไม่ได้สืบราคาวัสดุจากการเผยแพร่ของ 
กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงมหาดไทย แต่ใชก้ารสบืราคาในทอ้งตลาดน ามาเทยีบกบัราคาที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจัดซื้อ แล้วน าราคาวัสดุดังกล่าวมาค านวณราคากลาง  นอกจากนี้  
ผู้ ฟ้องคดีทัง้ห้าใช้ค่ า  Factor F ไม่ถูกต้องตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ลับมาก  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๓๑๓๙ ลงวนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ ท าให้มกีารจดัจ้างก่อสร้าง 
ถนน ๗ สาย ในราคาที่สูงกว่าที่ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านีประมาณราคาไว้ถึง 
๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรบัผดิทางละเมดิ ซึง่ผลการสอบสวนปรากฏว่าในส่วนการก าหนดราคากลางมกีารสบืราคา
จากส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านีแลว้ จงึเป็นการปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยถูกต้อง ประกอบกบั
ราคากลางมไิดสู้งจากความเป็นจรงิ ไม่ได้ท าให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัความเสยีหาย จงึถอืว่า 
ผูฟ้้องคดทีัง้หา้กระท าไปโดยสุจรติ แต่ผูฟ้้องคดทีัง้หา้ใชค้่า Factor F ในการก าหนดราคาไม่ถูกต้อง
ตามหนังสอืส านักนายกรฐัมนตรีข้างต้น เป็นผลท าให้ประมาณการก่อสร้างปรบัปรุงผวิจราจร
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตในถนน ๖ สาย เป็นเงนิจ านวน ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ตอ้งจา่ยเงนิเพิม่เป็นเงนิ ๒๔,๗๙๖.๘๐ บาท ซึง่เป็นการกระท าโดยไม่รอบคอบรดักุม จงึต้องรบัผดิ
ชดใชเ้งนิคนืในจ านวนเท่าๆ กนั คนละ ๔,๙๕๙.๓๖ บาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดี
ทัง้หา้ชดใชเ้งนิตามจ านวนขา้งต้นคนื และรายงานเรื่องดงักล่าวต่อกระทรวงการคลงั (ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒)  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าเป็นการปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง  
ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายเต็มจ านวนเป็นเงนิ ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท โดยรบัผดิคนละส่วน
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เท่าๆ กนั คนละ ๖๖๙,๔๙๑.๘๒ บาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่ยกเลกิค าสัง่เดมิแลว้ก าหนดให้
ผูฟ้้องคดทีัง้ห้ารบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายตามจ านวนข้างต้น ผู้ฟ้องคดทีัง้หา้เหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีใ่หผู้ฟ้้องคดทีัง้หา้ชดใชเ้งนิดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 แม้ข้อเท็จจรงิจะรบัฟงัได้ว่า ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าได้ตรวจสอบราคาวสัดุที่
เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชยแ์ละส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสุราษฎรธ์านีแล้วก็ตาม แต่โดยที่
ราคาวสัดุหลกัในการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนบางรายการยงัขาดอยู่ ผู้ฟ้องคดทีัง้หา้จงึชอบทีจ่ะใช้
วธิสีบืราคาจากท้องตลาดในท้องถิน่มาประกอบการพจิารณาได้ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดทีัง้ห้า 
ไดส้บืราคาจากทอ้งตลาดดว้ยวาจา แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัราคาทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เคยจดัซือ้
ครัง้หลงัสุดโดยไมป่รากฏเอกสารการตรวจสอบราคาวสัดุสนับสนุน และมไิดด้ าเนินการสอบถาม
หรอืใหม้กีารตรวจสอบราคาไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส านกังานโยธาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในงานก่อสรา้งและเป็นผู้มหีน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาวสัดุก่อสรา้ง  
อีกทัง้ เป็นหน่วยงานที่ส านักดชันีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า  
อาจขอความร่วมมอืให้ช่วยตรวจสอบราคาให้ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าทราบดอียู่แล้ว จงึเป็นการ
ปฏบิตัหิน้าทีท่ี่เป็นไปตามระเบยีบหลกัเกณฑเ์พยีงบางส่วน ประกอบกบัอาจเป็นไปได้ว่าราคา
วสัดุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจดัซื้อครัง้หลังสุดอาจเป็นราคาที่ไม่ตรงหรือใกล้เคียงกับราคา 
ทีเ่ป็นจรงิ  ดงันัน้ การทีผู่้ฟ้องคดทีัง้หา้ปฏบิตัหิน้าที่โดยขาดความรอบคอบไม่ถอืปฏบิตัใิห้ถูกต้อง
ตามระเบยีบหลกัเกณฑท์ีม่อียู่ และน าวธิกีารทีเ่คยปฏบิตัมิาท าการก าหนดราคากลาง ซึง่ท าให้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดร้บัความเสยีหายถงึ ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท จงึถอืเป็นความประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมอี านาจออกค าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้าชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนส าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดต้ามมาตรา ๑๒ ประกอบกบัมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 อย่างไรก็ตาม มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติความรบัผิด 
ทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ฯ ก าหนดว่า ในการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่
หน่วยงานของรฐัอาจพจิารณาโดยค านึงถงึระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม
ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโ์ดยมติ้องใหใ้ชเ้ตม็จ านวนของความเสยีหายกไ็ด ้และวรรคสามก าหนดว่า 
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการ
ด าเนินงานส่วนรวม ใหห้กัส่วนแห่งความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย  ดงันัน้ ก่อนทีห่น่วยงานของรฐั
จะเรยีกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมดิในการปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ 
อย่างร้ายแรง ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของรฐัจะต้อง 
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หกัส่วนแห่งความรบัผดิดงักล่าวออกก่อน แลว้จงึน าความเสยีหายทีล่ดส่วนและหรอืหกัส่วนแลว้
มาพิจารณาความรบัผิดให้เหมาะสมตามพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละราย  
เมือ่ผูฟ้้องคดทีัง้หา้อ้างว่า ราคาวสัดุก่อสรา้งทีผู่ฟ้้องคดทีัง้หา้สบืไดแ้ละน ามาก าหนดราคากลาง
มีราคาไม่สูงไปกว่าราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจัดซื้อ และผู้ฟ้องคดีทัง้ห้า 
ไดก้ าหนดราคากลางโดยก าหนดว่า Factor F ในโครงการตามบญัชปีระมาณค่าใชจ้่ายค่าที่ดนิ
และสิง่ก่อสรา้งในเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในลกัษณะ
เดยีวกบัโครงการก่อสร้างปรบัปรุงผวิจราจรถนนทัง้ ๗ สายที่พพิาท ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานีได้ลงนามอนุมตัิให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ประกาศใช้เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าได้เคยถือปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าวตลอดมา  
โดยมไิดม้กีารทกัทว้งจากผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  จากขอ้โต้แยง้ดงักล่าวแสดงว่า
การด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นไปโดยรอบคอบระมดัระวังโดย
ค านึงถงึประโยชน์ของราชการตามที่ควรกระท า ประกอบกบันายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาล
เมอืงสุราษฎรธ์านียอ่มมหีน้าทีพ่จิารณาดว้ยความละเอยีดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าก าหนดหรอืให้ได้ข้อเท็จจรงิว่า ราคากลางของถนนทัง้ ๗ สาย 
ก าหนดขึ้นโดยถูกต้องตามระเบยีบกฎหมายและหนังสอืที่เกี่ยวข้องหรอืไม่ อย่างไร  ดงันัน้ 
ความเสยีหายทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะต้องเสยีค่าจา้งในการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนสูงกว่าความเป็นจรงิ 
จงึเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรือระบบการ
ด าเนินงานส่วนรวม ตลอดถึงการไม่ปฏบิตัิหน้าที่ของนายกเทศมนตรแีละสภาเทศบาลเมอืง  
สุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปโดยเหมาะสมตามสมควรแก่กรณีด้วย จึงลดส่วนและหรือหักส่วน 
ในความผดิหรอืความบกพร่องของการบรหิารงานในภาพรวมของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ หรอืระบบ
การด าเนินงานส่วนรวม การพฒันาซกัซ้อมหลกัเกณฑ์แนวทางปฏบิตัริาชการให้กบับุคลากร 
ที่มหีน้าที่เกี่ยวข้องในการค านวณราคากลาง รวมทัง้การปรบัปรุงและเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ราคาวสัดุก่อสรา้งเพื่อใหส้ามารถน ามาค านวณราคากลางใหต้รงหรอืใกลเ้คยีงกบัราคาทีเ่ป็นจรงิ 
โดยให้ลดส่วนและหรอืหกัส่วนในความผิดหรือความบกพร่องดงักล่าวออกก่อนร้อยละ ๓๐  
ของความเสยีหายทัง้หมด ๓,๓๔๗,๔๕๙.๑๐ บาท หรอืเท่ากบั ๑,๐๐๔,๒๓๗.๗๓ บาท คงเหลอื
ความเสยีหายในสดัส่วนความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่เป็นเงนิ ๒,๓๔๓,๒๒๑.๓๗ บาท 
และเมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า และด้วยความเป็นธรรมแห่งกรณ ี 
จงึเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีทัง้ห้าในฐานะคณะกรรมการก าหนดราคากลางรบัผิดทางละเมิด 
ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายในสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่จ านวน 
๒,๓๔๓,๒๒๑.๓๗ บาท หรอืเท่ากับ ๑,๖๔๐,๒๕๔.๙๖ บาท โดยแบ่งให้กรรมการแต่ละคน 
ต้องรบัผดิใช้ค่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนคนละ ๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท ส าหรบัอกีรอ้ยละ ๓๐ 
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ของความเสยีหายในสดัส่วนความรบัผดิของเจา้หน้าทีด่งักล่าว หรอืเท่ากบั ๗๐๒,๙๖๖.๔๑ บาท 
เป็นสดัส่วนความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีผู่ม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งในฐานะผูต้รวจสอบและหรอื
เสนอความเห็น และผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ผ่านงานและหรือในฐานะผู้อนุมัติโครงการ 
พพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในส่วนทีใ่หผู้ฟ้้องคดทีัง้หา้ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เกนิกว่าจ านวน ๑,๖๔๐,๒๕๔.๙๖ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดทีัง้ห้ารบัผดิใช ้
ค่าสนิไหมทดแทนคนละ ๓๒๘,๐๕๐.๙๙ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๕๗/๒๕๕๔) 
 

 การท่ีหน่วยงานของรฐัไม่ได้ก าหนดระเบียบปฏิบติัในการใช้ห้อง
ภายในอาคารของหน่วยงานของรฐัและการเบิกจ่ายกญุแจของห้องดงักล่าวไว้  รวมทัง้
ไม่ได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลห้องในขณะท่ีมีการใช้ห้องนอกเวลาราชการ เมื่อทรพัย์สิน 
ในห้องดงักล่าวสูญหาย จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั
รวมอยู่ด้วย การออกค าสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีในการเกบ็รกัษากญุแจห้องดงักล่าว
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ได้หักส่วนแห่งความรบัผิดจากความบกพร่องของ
หน่วยงานของรฐัและระบบการด าเนินงานส่วนรวม จึงเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชัว่คราว ต าแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคม ี 
ศูนยว์ทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ปรากฏว่าในระหว่างที่ผูฟ้้องคดไีด้รบัมอบหมายให้
ไปปฏบิตัริาชการที่จงัหวดัอุดรธานี เครื่องพมิพ์ (Printer) ในห้องปฏบิตักิารเคมไีด้สูญหายไป
จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีค าสัง่ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลงัใหผู้้ฟ้องคดรีบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนในอตัรารอ้ยละ ๗๕ ของทรพัยส์นิ 
ทีสู่ญหาย เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าตนไม่ได้ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงจงึได้
อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณาแลว้ยกอุทธรณ์ของ 
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดไีดร้บัค าสัง่ใหเ้กบ็กุญแจหอ้งเกดิเหตุ
ไว้ที่เคาน์เตอร์ห้องธุรการโดยถือปฏบิตัิมาตลอด เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาขอใช้ห้องได้
โดยสะดวกสามารถเขา้และออกห้องได้ง่าย โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ได้ก าหนดระเบยีบปฏบิตั ิ
ในการใช้หอ้งรวมทัง้การเบกิจ่ายกุญแจของหอ้งปฏบิตักิารเคมไีว้ เมื่อเหตุเกดิในเวลากลางคนื
และการเก็บกุญแจห้องไว้ที่เคาน์เตอร์ห้องธุรการจงึเปิดโอกาสให้คนร้ายน ากุญแจไปใช้ได้
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โดยง่าย ประกอบกับช่วงเวลาเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการตกแต่งและติดตัง้ครุภัณฑ์ภายใน  
ซึง่ภายในห้องดงักล่าวมทีรพัยส์นิของทางราชการอยู่ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองก็ทราบขอ้เทจ็จรงิ
ดงักล่าวเป็นอยา่งด ีแต่มไิดม้กีารก าชบัหรอืควบคุมดูแล รวมทัง้ก าหนดระเบยีบปฏบิตัใินการใช้
หอ้งดงักล่าวแต่อย่างใด  อกีทัง้ ขอ้เทจ็จรงิยงัปรากฏว่าโดยปกตนิอกเวลาราชการ อาจารยแ์ละ
นักศกึษายงัสามารถเข้าไปใช้ห้องปฏบิตัิการเคม ีโดยการน ากุญแจจากเคาน์เตอร์ห้องธุรการ 
เปิดห้องเข้าไปใช้งานได้ จงึเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรมรีะเบียบในเรื่องการเก็บรกัษา  
การเบกิและการส่งคนืกุญแจ และจดัเจา้หน้าทีดู่แลหอ้งในขณะทีม่กีารใช้หอ้งนอกเวลาราชการ 
มใิช่มหีน้าทีเ่พยีงการจดัเวรยามเพื่อรกัษาความปลอดภยัสถานทีต่ามระเบยีบ ว่าดว้ยการรกัษา
ความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ แต่เพยีงอย่างเดยีว เหตุละเมดิจงึมไิด้เกดิจากความผดิ
ของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว แต่เกิดจากความผิดหรอืความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
รวมอยู่ด้วย จงึเห็นควรหกัส่วนแห่งความรบัผดิจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และ
ระบบการด าเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ จากจ านวนเงนิที่เสียหายรวม ๔๐,๐๐๐ บาท  
เป็นจ านวนเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยใหผู้ฟ้้องคดแีละผูก้ระท าละเมดิรายอื่นรบัผดิคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
พพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เฉพาะส่วนทีใ่หผู้ฟ้้องคดรีบัผดิชดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เกนิกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้มผีลยอ้นหลงัไปนับแต่วนัทีอ่อกค าสัง่ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๔๐/๒๕๕๔) 
 

 กรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาไม่ได้มีส่วนร่วมกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาผู้กระท า
การทุจริตเบียดบงัเงินของทางราชการ หากแต่ต้องรบัผิดในฐานะผู้บงัคบับญัชาท่ีไม่ได้
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผู้ใต้บงัคบับญัชา อนัเปิดโอกาสให้มีการกระท าทุจริต 
ซ่ึงเป็นการกระท าละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เม่ือปรากฏว่า
ผู้บงัคบับญัชาดงักล่าวเป็นผู้ตรวจพบกรณีทุจริต โดยได้เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด ประกอบกบัการทุจริตเกิดจาก
การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของผูใ้ต้บงัคบับญัชาผู้กระท าการทุจริตโดยตรง  
ดงันัน้ เม่ือค านึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมของผู้บงัคบับญัชา
ดงักล่าวแล้ว จึงควรหกัส่วนความรบัผิดให้รบัผิดเพียงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย
ทัง้หมด 

 

 โปรดดูค า พิพากษาศาลปกครองสู งสุด ท่ี  อ . ๖๙๔/๒๕๕๔  
หน้า ๗๗๓-๗๗๖ 
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 ๒.๔.๒ การกระท าละเมิดท่ีมิใช่การกระท าในการปฏิบติัหน้าท่ี 
 

 การท่ีเจ้าหน้าท่ีขออนุญาตน ารถยนต์ของทางราชการไปศึกษาดงูาน
โดยมีเจตนาท่ีแท้จริงเพ่ือไปร่วมงานศพมารดาของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเดียวกนันัน้ 
ไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการและไม่ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในการปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ เม่ือรถยนต์ได้เกิดอบุติัเหตุในระหว่างเดินทางเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการ
ได้รบัความเสียหาย เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวจึงต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรฐั
เป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ทัง้น้ี ตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 เมื่อครัง้ผู้ฟ้องคดดี ารงต าแหน่งอาจารย ์๒ ระดบั ๗ รกัษาการในต าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้ร ับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
วทิยาลยัเทคนิคถลางใหน้ าคณะครูอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ไปศกึษาดูงานเกี่ยวกบัระบบการบรหิาร
ของฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ณ วิทยาลยัเทคนิคพัทลุง จงัหวดัพทัลุง โดยได้น ารถยนต์ของ
วทิยาลยัเทคนิคถลางเป็นพาหนะในการเดนิทาง ภายหลงัจากผูฟ้้องคดแีละคณะไปศกึษาดูงาน
เสรจ็แลว้ในระหว่างเดนิทางกลบัไดแ้วะงานศพมารดาของอาจารยว์ทิยาลยัเดยีวกนักบัผูฟ้้องคดี
และคณะ จากนัน้ได้เดนิทางกลบัวทิยาลยัเทคนิคถลาง แต่ระหว่างเดนิทางกลบัรถยนต์ได้เกดิ
อุบตัิเหตุได้รบัความเสียหายเป็นเงินทัง้สิ้น ๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา (ผูถู้กฟ้องคด)ี เหน็ว่า การที่ผูฟ้้องคดไีด้ขออนุญาตใชร้ถยนต์ของทางราชการ
เพื่อเดนิทางไปร่วมงานศพ ไม่ถอืว่าเป็นการเดนิทางไปราชการและไม่ถอืว่าเป็นการใช้รถยนต์
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงมีหนังสือรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา  ต่อมา
กรมบญัชกีลางซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากกระทรวงการคลงัเหน็ว่า การทีผู่ฟ้้องคดขีออนุญาตน ารถ
ไปราชการและไปงานศพต่อไม่ถอืว่าเป็นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการ เมื่อมคีวามเสยีหายเกดิขึน้  
ผูฟ้้องคดตีอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ทางราชการเป็นการส่วนตวัตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิยแ์ละมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีค าสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีช าระเงินจ านวน 
๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท แก่ทางราชการ ผู้ ฟ้องคดีเห็นว่าการแวะเคารพศพมารดาของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นการบ ารุงขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากร มปีระโยชน์ในการพฒันาองคก์ร 
และเป็นเสน้ทางทีร่ถยนตต์อ้งแล่นผ่านอยูแ่ลว้ ประกอบกบัอุบตัเิหตุเกดิขึน้เพราะฝนตกถนนลื่น
มไิด้เกิดจากการแวะงานศพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายแก่ 
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ทางราชการ เป็นการออกค าสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่เรยีกใหช้ดใชเ้งนิของผูถู้กฟ้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 แม้ว่าผู้ฟ้องคดจีะได้ขออนุญาตไปศึกษาดูงานเกี่ยวกบัระบบการบรหิาร
ของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยได้ร ับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ให้น าคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานตามค าสัง่
วทิยาลยัเทคนิคถลางกต็าม แต่เมื่อพจิารณาขัน้ตอนการขออนุญาตดงักล่าวของผูฟ้้องคดทีีไ่ดม้ี
บนัทกึขอ้ความลงวนัที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๔๔ ถงึผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคถลาง ซึ่งเป็นการ 
ขออนุญาตในเวลาที่กระชัน้ชิดกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในวนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔  
โดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานการจดัเตรียมแผนงานในการไปศึกษาดูงานดังกล่าวแต่อย่างใด  
ซึง่วทิยาลยัเทคนิคถลางไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๔๔ ประสานไปยงัวทิยาลยัเทคนิคพทัลุง
ถงึการไปศกึษาดูงานในครัง้นี้อนัเป็นวนัก่อนเดนิทางเพยีงหนึ่งวนัเท่านัน้  อกีทัง้ ไม่ปรากฏว่า
งานที่ผู้ฟ้องคดรีบัผิดชอบมปีญัหาหรอือุปสรรคอันจะมเีหตุผลที่ต้องถึงขนาดไปศึกษาดูงาน
ดงักล่าว และในการเดนิทางไปศกึษาดงูานนัน้ กว่าทีค่ณะของผูฟ้้องคดจีะไปถงึวทิยาลยัเทคนิคพทัลุง
ก็เป็นเวลาเยน็แล้ว โดยใช้เวลาอยู่ดูงานเพยีงไม่ถึงชัว่โมงก็เดนิทางกลบั อนัแสดงให้เห็นถึง
ความผดิปกตใินการเดนิทางไกลเพื่อไปศกึษาดงูาน อกีทัง้บุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ยกไ็ม่มผีูใ้ด
ใหถ้อ้ยค าในรายละเอยีดเกี่ยวกบัการศกึษาดูงานไดอ้ย่างชดัเจน ประกอบกบัค าใหก้ารของนาย ช. 
เจา้หน้าทีง่านอาคารสถานทีท่ีไ่ดร้ว่มเดนิทางไปดว้ยไดใ้หก้ารว่า การเดนิทางไปศกึษาดูงานครัง้นี้
มเีจตนาที่แท้จริงต้องการไปงานศพ ซึ่งได้มกีารน าเงินท าบุญพร้อมของถวายพระไปด้วย  
กรณีจงึน่าเชื่อได้ว่าพฤตกิารณ์ในการขออนุญาตใชร้ถยนต์เพื่อไปศกึษาดูงานของผูฟ้้องคดนีัน้  
มวีตัถุประสงคท์ี่แท้จรงิคอืต้องการใชร้ถยนต์ของทางราชการเพื่อไปงานศพ จงึไม่อาจถอืได้ว่า
การที่ผู้ฟ้องคดไีด้เดินทางไปศึกษาดูงานที่วิทยาลยัเทคนิคพทัลุงเป็นการเดนิทางไปปฏิบตัิ
หน้าทีร่าชการ  ดงันัน้ เมือ่ในระหว่างเดนิทางกลบัรถยนตไ์ดเ้กดิอุบตัเิหตุเป็นเหตุใหท้างราชการ
ไดร้บัความเสยีหาย ผูฟ้้องคดจีงึตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิต่อผูถู้กฟ้องคดี
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ฯ  ดงันัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่ารถยนต์
ไดร้บัความเสยีหายคดิเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ ๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท ผูฟ้้องคดจีงึมหีน้าทีต่้องชดใช้
ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดเีต็มตามจ านวนความเสยีหายที่แท้จรงิทัง้หมดเพื่อท าให้รถยนต์
กลบัอยู่ในสภาพใช้งานได้ดงัเดมิ การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่เรยีกให้ผู้ฟ้องคดชี าระเงนิจ านวน 
๒๑๓,๖๒๕.๕๐ บาท ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕/๒๕๕๕) 
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 ๒.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีผู้กระท า
ละเมิด 
 

 กรณีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐวินิจฉัยสัง่การตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดว่าเจ้าหน้าท่ีต้องรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรฐั ซ่ึงเป็นวนัท่ีหน่วยงานของรฐัรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวั
เจ้าหน้าท่ีผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จนถึงวนัท่ีหน่วยงานของรฐัมีค าสัง่เรียกให้
เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าละเมิด อยู่ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วนัท่ี
หน่วยงานของรฐัวินิจฉัยสัง่การดงักล่าว จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
โดยชอบตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผูฟ้้องคดเีป็นลูกจา้งประจ าในสงักดัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
(ผู้ถูกฟ้องคด)ี มหีน้าที่ท าความสะอาดและปิดเปิดอาคาร ๔ คณะบรหิารธุรกิจ รวมทัง้อยู่เวร
ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของอาคาร โดยผลดัเปลีย่นกบัเจา้หน้าทีอ่กี ๓ คน คนละคนืหมุนเวยีนกนัไป 
ปรากฏว่าเมื่อวนัที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๔๔ ซึง่เป็นวนัทีผู่ฟ้้องคดอียู่เวรรกัษาอาคาร ไดม้คีนรา้ยเขา้ไป
ลกัทรพัยใ์นหอ้ง ๕๔๗๐๕ ชัน้ ๗ อาคาร ๔ โดยทรพัยส์นิทีสู่ญหายไปเป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
หลายรายการ คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายทัง้สิน้ ๘๗๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ
ความรบัผดิทางละเมดิได้สอบสวนแล้วเสนอความเหน็ต่อผู้ถูกฟ้องคดวี่า ผู้ฟ้องคดตี้องรบัผดิ 
ในความเสยีหายดงักล่าวเนื่องจากเป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบถอืกุญแจอาคารและกุญแจหอ้งขณะ
เกดิเหตุโดยตรง แต่เน่ืองจากคณะบรหิารธุรกจิและผูถู้กฟ้องคดมีคีวามบกพร่องทีไ่ม่มกีารจดัเวร
ยามเพื่อรกัษาความปลอดภัยทรพัย์สินของทางราชการที่แน่นอนชัดเจนตามระเบียบของ 
ทางราชการ จงึควรให้หกัส่วนแห่งความรบัผดิดงักล่าวออกจากความรบัผดิของผู้ฟ้องคดดี้วย  
ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดังกล่าวเสนอโดยได้รายงานให้
กระทรวงการคลงัตรวจสอบ และต่อมาผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหาย
เป็นเงนิจ านวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวไมช่อบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคด ี ต่อมา ในระหว่าง 
การพจิารณาของศาลปกครองชัน้ต้น กรมบญัชกีลางซึง่ได้รบัมอบอ านาจจากกระทรวงการคลงั
ไดแ้จง้ผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิมายงัผู้ถูกฟ้องคด ีโดยเหน็ว่าทรพัยส์นิที่สูญหาย
เกดิจากการทีผู่ฟ้้องคดปีระมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ไม่กระท าตามหน้าทีข่องตน แต่เน่ืองจาก 
ผู้ฟ้องคดไีม่ได้เป็นผู้มหีน้าที่โดยตรงในการรกัษาความปลอดภยั และคณะบรหิารธุรกิจไม่มี
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ระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการรกัษาเวรยาม แต่ไดใ้หเ้จา้หน้าทีซ่ึง่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามปกติ
มาอยู่เวรโดยไม่มผีูต้รวจเวร อนัถอืเป็นความบกพร่องของหน่วยงานส่วนหนึ่ง เมื่อพจิารณาถงึ
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าเสยีหายในอตัรารอ้ยละ ๒๐ ของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หลงัจากหกัค่าเสื่อมราคาแลว้เป็นเงิน 
๑๑๓,๒๓๑.๘๙ บาท ซึง่ผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนงัสอืเรยีกใหผู้ฟ้้องคดชีดใชเ้งนิจ านวนดงักล่าวแลว้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมือ่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดเีหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิ
ทางละเมดิเสนอว่า ผูฟ้้องคดเีป็นผูต้อ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดเีมื่อวนัที ่
๒๔ กนัยายน ๒๕๔๔ โดยรายงานให้กระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบ และต่อมาได้มหีนังสอื 
ลงวนัที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็น
ระยะเวลาภายในสองปีนับแต่วนัที่ผูถู้กฟ้องคดไีดว้นิิจฉัยสัง่การเมื่อวนัที่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๔๔ 
ให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย ซึ่งเป็นวนัที่หน่วยงานของรฐัรู้ถึงการละเมดิและรู้ตวัเจ้าหน้าที ่
ผู้จะพงึต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามที่เห็นสมควร ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้สทิธิเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนภายในก าหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าทีฯ่ แลว้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ี
จงึชอบด้วยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏบิตัิเกี่ยวกับความรบัผิด  
ทางละเมดิของเจา้หน้าทีฯ่ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๓๙/๒๕๕๔) 
 

๓. การใช้มาตรการบงัคับทางปกครองให้เป็นไปตามค าสัง่ เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน 
 

 ขณะท่ีหน่วยงานของรฐัใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ท่ีหน่วยงานของรฐัช าระให้แก่ผู้เสียหายตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง 
เป็นท่ียุติตามค าพิพากษาว่าเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวไม่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออนัเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้เสียหาย แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลฎีกา แต่เม่ือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ยงัมิได้ถกูเปล่ียนแปลง แก้ไข กลบั หรือ 
งดเสีย หน่วยงานของรฐัซ่ึงเป็นคู่ความในคดีจึงต้องผกูพนัตามค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์
ดงักล่าวตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หน่วยงานของรฐั
จึงไม่อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยแก่เจ้าหน้าท่ีในค่าสินไหมทดแทนท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้เสียหาย และ 
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ไม่มีอ านาจท่ีจะออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๘ 
ประกอบมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
การท่ีหน่วยงานของรฐัออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ยงัไม่มีเหตุตามกฎหมายท่ีหน่วยงานของรฐัจะใช้มาตรการ
บงัคบัทางปกครองยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เช่นเดียวกนั 

 

  โปรดดคู าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๐๘/๒๕๕๔  หน้า ๗๕๔-๗๕๘ 
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บทท่ี ๑๘ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัความรบัผิดอย่างอ่ืน 
 
 

๑. การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์
                    
 ๑.๑ การก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน 
 

                    ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๒ ผูมี้สิทธิได้รบัเงินค่าทดแทนการเวนคืน 
 

         ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน 
 

๑.๓.๑ ค่าทดแทนท่ีดิน 
 

              การท่ีคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นได้พิจารณาถึงราคา 
ซ้ือขายท่ีดินในระยะเวลาก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงัคบัและราคาท่ีดินท่ีมีการ
ตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารงุท้องท่ีแล้วเหน็ว่า ราคาทัง้สองกรณีดงักล่าว 
ต า่กว่าราคาประเมินทุนทรพัย์เพ่ือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม จึงให้ใช้ราคาประเมินทุนทรพัยฯ์ เป็นเกณฑ ์จึงเป็นการก าหนดเงินค่าทดแทน
การเวนคืนท่ีดินท่ีเหมาะสมแล้ว  อย่างไรก็ดี ท่ีดินในส่วนท่ีถกูเวนคืนมีเน้ือท่ี ๒ ไร่  
๑ งาน ๙๓ ตารางวา อยู่ในบญัชีราคาประเมินทุนทรพัยฯ์ ๓ หน่วย หน่วยแรก ท่ีดินติด
ถนนพหลโยธินในระยะ ๔๐ เมตร มีราคาประเมินทุนทรพัย์ฯ ไร่ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยท่ีสอง ท่ีดินถดัจากหน่วยแรกและอยู่ในระยะ ๘๐ เมตร จากถนนพหลโยธิน  
มีราคาประเมินทุนทรพัยฯ์ ไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยท่ีสาม ท่ีดินถดัจากหน่วยท่ีสอง 
มีราคาประเมินทุนทรพัยฯ์ ไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในเม่ือท่ีดินท่ีถกูเวนคืนท่ีอยู่ในหน่วยท่ี
มีราคาประเมินทุนทรพัยฯ์ ต า่สุด คือ ไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีเน้ือท่ีเพียง ๔๔.๔๔ ตารางวา 
มีสภาพท่ีดินเช่นเดียวกนักบัท่ีดินท่ีอยู่ในระยะ ๘๐ เมตร จากถนนพหลโยธิน การก าหนด 
ค่าทดแทนท่ีดินในส่วน ๔๔.๔๔ ตารางวา ซ่ึงเป็นจ านวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่ีดิน 
ท่ีถกูเวนคืนทัง้หมดในอตัราไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ถือได้ว่ายงัไม่สอดคล้องกบัสภาพ 
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และท่ีตัง้ของท่ีดิน สมควรก าหนดให้เท่ากบัท่ีดินในระยะ ๘๐ เมตร จากถนนพหลโยธิน 
คือ อตัราไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   สรปุข้อเทจ็จริง  
   ผู้ฟ้องคดทีัง้สามเป็นเจ้าของกรรมสทิธิร์วมในที่ดนิซึ่งที่ดนิบางส่วนเน้ือที ่ 
๒ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคนืตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดนิ 
ในบรเิวณทีท่ี่จะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นของอสงัหารมิทรพัย์
ที่จะต้องเวนคืนได้พิจารณาก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทัง้สาม 
เป็น ๓ ระยะ ดงันี้  (๑) ที่ดินบริเวณติดถนน ระยะ ๔๐ เมตร ก าหนดราคาค่าทดแทนไร่ละ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื้อที่ที่ถูกเวนคนื ๑ ไร่ ๑๗.๙๕ ตารางวา (๒) ที่ดนิแปลงเดยีวกนัต่อจาก  
(๑) ระยะ ๘๐ เมตร ก าหนดราคาค่าทดแทนไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื้อทีท่ี่ถูกเวนคนื ๑ ไร่ ๑ งาน 
๓๐.๖๑ ตารางวา และ (๓) ทีด่นินอกจากระยะดงักล่าว ก าหนดรวมค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เนื้อที่ที่ถูกเวนคืน ๔๔.๔๔ ตารางวา รวมเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนทัง้หมดจ านวน ๒ ไร่ ๑ งาน  
๙๓ ตารางวา เป็นเงนิค่าทดแทนที่ดิน ๕,๘๐๔,๓๔๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 
๖,๗๗๑.๕๕ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น เป็นเงิน ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทัง้สิ้น 
๕,๘๑๑,๕๑๑.๕๕ บาท กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ได้มหีนังสอืแจ้งผู้ฟ้องคดทีัง้สาม 
ให้ไปรบัเงนิค่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดทีัง้สามเห็นว่าเงนิค่าทดแทนที่ได้รบัไม่เป็นธรรม จงึได้ 
ยื่นหนังสอือุทธรณ์เงนิค่าทดแทนต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอเงนิ 
ค่าทดแทนเพิม่ แต่รฐัมนตรฯี มไิดว้นิิจฉัยอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดทีัง้สามใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคดีทัง้สามจงึยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดทีัง้สามเป็นอตัราไร่ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากนัทุกระยะ และจ่ายเงนิค่าทดแทน 
ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้ 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ      
   เมื่อการก าหนดค่าทดแทนที่ดนิของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น  
ไดพ้จิารณาถงึราคาซือ้ขายทีด่นิในระยะเวลาก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีามผีลใชบ้งัคบัและราคาทีด่นิ
ทีม่กีารตรีาคาไวเ้พื่อประโยชน์แก่การเสยีภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ลว้เหน็ว่า ราคาทัง้สองกรณีดงักล่าว 
ต ่ากว่าราคาประเมนิทุนทรพัยเ์พื่อเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถงึปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึใหใ้ชร้าคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ เป็นเกณฑ ์และยงั
พจิารณาถงึสภาพและท าเลทีต่ ัง้ว่าทีด่นิของผูฟ้้องคดทีัง้สามมสีภาพเป็นทีเ่กษตรกรรม ส่วนเหตุ
และวตัถุประสงค์ในการเวนคนืเหน็ว่าเป็นการก่อสรา้งระบบชลประทานเพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพ
การผลติด้านการเกษตรอนัจะเป็นการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้ได้ค านึงถึง
ความเป็นธรรมและสังคม โดยจะจ่ายค่าทดแทนเพื่อบรรเทาความเสียหายของเจ้าของ



 
                                                                                                                                                                                 แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     ๗๙๗ 
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อสงัหารมิทรพัยท์ี่ถูกเวนคนืตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ถอืได้ว่าคณะกรรมการก าหนด
ราคาเบื้องต้นได้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทัง้สามตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
ในมาตรา ๔๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และพจิารณาหลกัเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๑๑ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกนั
ทัง้มาตราแล้ว การก าหนดค่าทดแทนในส่วนทีด่นิตาม (๑) ทีด่นิบรเิวณตดิถนนระยะ ๔๐ เมตร  
และ (๒) ที่ดนิแปลงเดยีวกนัต่อจาก (๑) ระยะ ๘๐ เมตร จงึชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและ
เป็นธรรมแล้ว  อย่างไรก็ตาม ในส่วนค่าทดแทนของที่ดินตามข้อ (๓) ซึ่งอยู่ติดกับที่ดิน 
ในขอ้ (๒) นัน้ เมือ่พจิารณาจากแผนทีก่ าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืแลว้ ทีด่นิดงักล่าว
อยู่ติดกับที่ดินส่วนที่อยู่ในระยะ ๘๐ เมตร จากถนน และถูกเวนคืนเพียงเล็กน้อยเนื้อที ่ 
๔๔.๔๔ ตารางวา แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดค่าทดแทนที่ดิน 
ให้แตกต่างกันอย่างมาก ทัง้ที่มสีภาพเช่นเดียวกัน เงนิค่าทดแทนที่ก าหนดให้ส าหรบัที่ดิน 
ส่วนดังกล่าวจงึยงัไม่สอดคล้องกับสภาพและที่ตัง้ของที่ดิน จงึเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมและ 
ไม่เป็นธรรม เหน็ควรก าหนดเงนิค่าทดแทนในส่วนที่ดนิที่ถูกเวนคนืเนื้อที่ ๔๔.๔๔ ตารางวา 
เท่ากับที่ดินในระยะ ๘๐ เมตร จากถนน คือ ราคาไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน  
๒๒๒,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทัง้สามจึงมีสิทธิได้รบัเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนดังกล่าวเพิ่ม  

                                                 
๑ พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   มาตรา ๒๑ เงนิค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มสีิทธไิด้รบัเงนิค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นัน้ ถ้ามไิด้บญัญตัิไว้เป็นพเิศษ 
ในพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยฉ์บบัใดโดยเฉพาะแลว้ ใหก้ าหนดโดยค านึงถงึ 
 (๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ  
พระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา ๖ 

 (๒) ราคาของอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารตรีาคาไวเ้พือ่ประโยชน์แก่การเสยีภาษบี ารุงทอ้งที่ 
 (๓) ราคาประเมนิทุนทรพัยเ์พือ่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 

 (๔) สภาพและทีต่ ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ และ 

 (๕) เหตุและวตัถุประสงคข์องการเวนคนื 

 ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคนืและสงัคม 

 ถ้าการงานหรอืกจิการอย่างใดที่ท าไปในการเวนคนื ไดก้ระท าใหอ้สงัหารมิทรพัย์ที่เหลอือยู่นัน้มรีาคาสูงขึ้น ใหเ้อา
ราคาที่สูงขึ้นนัน้หกัออกจากเงนิค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาอสงัหารมิทรพัย์ที่ทวขี ึ้นนัน้สูงไปกว่าจ านวนเงนิค่าทดแทน 
เพือ่จะใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายกลบัตอ้งใชเ้งนิใหอ้กี 

 ถ้าต้องเวนคนือสงัหารมิทรพัย์แต่เพยีงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลอืนัน้ราคาลดลงให้ก าหนดเงนิค่าทดแทนให้เฉพาะ
ส าหรบัส่วนทีเ่หลอือนัราคาลดลงนัน้ดว้ย 

 การค านวณว่าอสงัหารมิทรพัย์ใดมรีาคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรอืราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วธิกีารทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 ถา้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายอยู่อาศยัหรอืประกอบการคา้ขายหรอืการงานอนัชอบดว้ยกฎหมาย
อยู่ในอสงัหารมิทรพัย์ทีต่้องเวนคนืนัน้ และบุคคลดงักล่าวไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการทีต่้องออกจากอสงัหารมิทรพัย์นัน้  
ใหก้ าหนดเงนิค่าทดแทนใหส้ าหรบัความเสยีหายนัน้ดว้ย 
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พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จา่ยเงนิค่าทดแทนเฉพาะทีด่นิทีถู่กเวนคนืเน้ือที ่๔๔.๔๔ ตารางวา 
เพิม่อกีเป็นเงนิ ๒๐๕,๕๓๕ บาท พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดทีัง้สาม (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๖๒๐/๒๕๕๔) 

 

   การก าหนดค่าทดแทนท่ีดินท่ีถกูเวนคืนนัน้ ต้องพิจารณาถึงสภาพ
และท าเลท่ีตัง้ของท่ีดินประกอบด้วย ในเม่ือท่ีดินของนาง ท. ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกบั
ท่ีดินของผู้ฟ้องคดีเป็นท่ีดินว่างเปล่ายงัไม่มีการพัฒนา มิได้มีสภาพและท าเลท่ีตัง้
แตกต่างหรือดีกว่าท่ีดินของผู้ฟ้องคดี ได้รบัค่าทดแทนท่ีดินตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
แต่ผู้ฟ้องคดีได้รบัค่าทดแทนท่ีดินตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท การก าหนดค่าทดแทนท่ีดิน
ให้แก่ผูฟ้้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม  
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดเีป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งเป็นอาคารบ้านพกัอาศยั
จ านวน ๑ หลัง ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวถูกเวนคืนทัง้แปลงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
ตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นใช้ราคาประเมนิทุนทรพัย์เพื่อเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
สทิธแิละนิตกิรรมทีป่ระกาศใชใ้นปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่เป็นปีทีพ่ระราชกฤษฎกีา
ก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืฯ มผีลใช้บังคบัเพยีงอย่างเดยีวมาเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดเงนิค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากที่ดินบรเิวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคด ี
มรีาคาซือ้ขายที่แจง้ไวก้บักรมทีด่นิเท่ากบัราคาประเมนิทุนทรพัย์ฯ โดยไม่ปรากฏราคาซือ้ขาย
กนัตามปกตใินทอ้งตลาด และไดใ้ช้ราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ ดงักล่าวมาเป็นฐานในการก าหนด
ราคาค่าทดแทนที่ดนิที่ตัง้ตดิต่อกบัที่ดนิของผู้ฟ้องคดดี้วย โดยราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ของผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก 
ที่ดนิดงักล่าวใช้ประโยชน์ในการพกัอาศยั จงึได้รบัการปรบัเพิม่เงนิค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๒๐  
เป็นตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท พรอ้มทัง้ก าหนดค่าทดแทนสิง่ปลูกสรา้งเป็นเงนิ ๒,๔๖๙,๙๒๘ บาท 
และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มาตกลงราคาค่าทดแทนตามที่ก าหนด กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี)  
จงึได้มหีนังสอืแจง้ก าหนดการเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนืแก่ผู้ฟ้องคดแีละได้มกีาร
วางเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้ที่ธนาคารออมสินแล้ว  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ 
เงินค่าทดแทนต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขอให้ก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม  
และขอเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เ ป็นค่ารื้อถอนและ 
ค่าขนยา้ยออกจากอาคารที่ถูกเวนคนืด้วย ซึ่งรฐัมนตรฯี ไม่ได้วนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา
ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการก าหนดเงนิค่าทดแทนไม่เป็นธรรม  อกีทัง้ ที่ดนิของนาง ท.  



 
                                                                                                                                                                                 แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     ๗๙๙ 

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ซึง่อยูต่ดิกบัทีด่นิของผูฟ้้องคดซีึง่ถูกเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัเดยีวกนั นัน้ สภาพทีด่นิ
ยงัไม่มกีารพฒันา มสีภาพเป็นป่ารก ไม่มถีนนหรอืทางสาธารณะใดๆ ยกเว้นออกทางคลอง
สาธารณะ แต่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นได้ก าหนดค่าทดแทนให้สูงถึงตารางวาละ 
๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อเทยีบกบัที่ดนิของผู้ฟ้องคดแีล้ว ที่ดนิของผู้ฟ้องคดจีงึควรมรีาคาไม่ต ่ากว่า
ตารางวาละ ๘๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้ก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดนิเพิม่
อกีตารางวาละ ๕๐,๒๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ของตน้เงนิดงักล่าว 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ในการพจิารณาก าหนดเงนิค่าทดแทนการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ผูถู้กฟ้องคดี
ตอ้งน าหลกัเกณฑต์ามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิว่าการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ประกอบแนวทางการพจิารณาเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัยต์ามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร 
ท้ายค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวนัที่ ๑๙ มถุินายน ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๓๓ 
                                                 

๒-๓ แนวทางเกณฑก์ารพจิารณาเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัยต์ามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ทา้ยค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่๒๙๐/๒๕๔๑  
ลงวนัที ่๑๙ มถุินายน ๒๕๔๑ 

ขอ้ ๑ การหาราคาทีซ่ื้อขายกนัตามปกตใินทอ้งตลาดของอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งเวนคนืใหพ้จิารณาจาก 
(๑) ราคาทีผู่ซ้ื้อขายแจง้ไวท้ีก่รมทีด่นิในบรเิวณใกลเ้คยีงก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาใชบ้งัคบั 
(๒) รายการจดทะเบยีนจ านองอาคารพรอ้มทีด่นิจากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
(๓) ราคาเสนอขายในท้องตลาดในบริเวณใกล้เคียง และศึกษาวิจยัอัตราการลดราคาของตลาดแต่ละประเภท  

มาประกอบการพจิารณาดว้ย 
(๔) ราคาขายที่ดนิ หรอืราคาขายที่ดนิพร้อมอาคารในโครงการจดัสรรใกล้เคยีง แล้วค านวณย้อนกลบัเพื่อให้ทราบ 

ราคาทีด่นิเดมิ 
(๕) หลกีเลี่ยงราคาซื้อขายที่เกดิขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บงัคบั หรอืที่ดนิแปลงที่ถูกเวนคนืและท าสญัญา  

ในราคาทีส่งูกว่าปกต ิ
(๖) เมือ่กรมทีด่นิไดจ้ดัท าฐานขอ้มลูราคาซื้อขายอย่างต่อเนื่องใหน้ ามาประกอบการพจิารณาดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ้ ๓ การใชร้าคาประเมนิทุนทรพัยเ์พือ่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 
(๑) ใหใ้ชบ้ญัชรีาคาประเมนิทุนทรพัย์เพื่อเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมทีใ่ชอ้ยู่ใน

วนัที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคบั หรือในวนัที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นมมีติก าหนด แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
มาประกอบ 

(๒) หากทีด่นิแปลงใดไม่มรีาคาประเมนิตาม (๑) ใหใ้ชร้าคาประเมนิของทีด่นิแปลงใกลเ้คยีงทีม่สีภาพและท าเล
ที่ตัง้คล้ายคลึงกนัมากที่สุดในวนัที่พระราชกฤษฎีกาใช้บงัคบั หรอืในวนัที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้ องต้นมมีติก าหนด 
แลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า 

(๓) ถา้ในทีด่นิแปลงเดยีวกนัถูกก าหนดราคาประเมนิไวห้ลายราคาต่างกนั ใหค้ านวณราคาแต่ละส่วน แลว้น ามา
คดิเป็นราคาเฉลีย่ต่อตารางวาก่อน จงึจะก าหนดค่าทดแทนเพือ่การเวนคนื 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๘๐๐     แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หรอืแม้แต่ข้อ ๗๔ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ผู้ฟ้องคดีและสงัคม  คดีนี้ข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่า คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นได้ใช ้
ราคาประเมินทุนทรพัย์ฯ มาเป็นฐานก าหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน  เนื่ องจากที่ดินบริเวณ
ใกลเ้คยีงกบัทีด่นิของผูฟ้้องคดมีรีาคาซือ้ขายทีแ่จง้ไวก้บักรมทีด่นิเท่ากบัราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ 
โดยไม่ปรากฏราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และปรบัราคาค่าทดแทนเพิ่มให้ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาที่ดนิของนาง ท. ซึ่งตัง้อยู่ติดกบัที่ดนิของ 
ผูฟ้้องคดแีละถูกเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวดว้ย มลีกัษณะเป็นทีด่นิว่างเปล่า ยงัไม่มี
การพฒันา จงึไม่ได้มสีภาพและท าเลที่ตัง้แตกต่างหรอืดกีว่าที่ดนิของผู้ฟ้องคดใีนสาระส าคญั 
อนัจะท าให้ที่ดงักล่าวได้รบัค่าทดแทนสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการก าหนด 
ราคาเบื้องต้นใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพียงอย่างเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเงิน 
ค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคด ีโดยมไิด้ค านึงถงึสภาพและท าเลทีต่ ัง้ของที่ดนิประกอบด้วย จงึเป็น
การก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดนิโดยไม่ค านึงถงึหลกัเกณฑต์ามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัยฯ์  ดงันัน้ การก าหนดเงนิค่าทดแทนทีด่นิใหแ้ก่
ผูฟ้้องคดดีงักล่าวจงึไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ีโดยเงนิค่าทดแทนที่ดนิ 
ทีเ่หมาะสมแก่ผู้ฟ้องคดแีละเป็นธรรม ควรเป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่นเดยีวกนักบัทีด่นิ
ของนาย ท. และปรบัเพิม่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดกรณีทีด่นิใชป้ระโยชน์ในการพกัอาศยัอกีรอ้ยละ ๒๐ 
เป็นราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ผูถู้กฟ้องคดอี้างว่าทีด่นิของนาง ท. มรีาคาประเมนิ
ทุนทรพัยฯ์ สูงกว่าเพราะเป็นที่ตดิต่อกบัทางสาธารณะ แต่ที่ดนิของผู้ฟ้องคดเีป็นที่ดนิตาบอด 
ไมม่แีนวเขตตดิต่อกบัทางสาธารณะ การผ่านเขา้ออกทีด่นิต้องผ่านทางทีด่นิของนาย ว. จงึควร
มรีาคาเท่ากับราคาที่ดินของนาย ว. ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน นัน้  
เห็นว่าไม่อาจน าราคาที่ดินดงักล่าวมาเปรยีบเทียบกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากที่ดิน 
ของนาย ว. มลีกัษณะเป็นทางคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) ซึง่เป็นทีด่นิทีม่ลีกัษณะเป็นทางผ่าน
เขา้ออกทีด่นิแปลงอื่นรวมทัง้ทีด่นิของผูฟ้้องคดดีว้ย ราคาทีด่นิซึง่อยู่ในสภาพดงักล่าวจงึต ่ากว่า

                                                 
 

๔ แนวทางเกณฑก์ารพจิารณาเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัย์ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ทา้ยค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่๒๙๐/๒๕๔๑  
ลงวนัที ่๑๙ มถุินายน ๒๕๔๑ 

 ขอ้ ๗ การก าหนดค่าทดแทนความเสยีหายตามมาตรา ๒๑ วรรคทา้ย 
 กรณีถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงาน  
อนัชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสงัหารมิทรพัย์ทีต่้องเวนคนื และบุคคลดงักล่าวไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการทีต่้องออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ นัน้ ให้จ่ายค่าความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคท้าย และให้คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ  
ก าหนดค่าความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสงัหาริมทรพัย์เพิ่มอีก แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของค่าทดแทน  
สิง่ปลกูสรา้ง 



 
                                                                                                                                                                                 แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     ๘๐๑ 

 

 
 

                

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทีด่นิของผู้ฟ้องคดซีึ่งใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศยั และเป็นที่ดนิที่หาคนซือ้ได้ยากจงึไม่อาจน ามา
เปรยีบเทยีบได ้และเมื่อทีด่นิของผูฟ้้องคดมีกีารพฒันาใชป้ระโยชน์เป็นทีพ่กัอาศยัและมทีางออก
สู่ทางสาธารณะ ผ่านที่ดนิของนาย ว. ซึ่งมลีกัษณะเป็นทาง ค.ส.ล. จงึถือว่าที่ดนิของผู้ฟ้องคด ี
มทีางออกสู่ทางสาธารณะ ขอ้อ้างของผูถู้กฟ้องคดจีงึฟงัไม่ขึน้  พพิากษาให้ผูถู้กฟ้องคดจี่ายเงนิ
ค่าทดแทนทีด่นิเพิม่ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิ ๕๗๙,๖๐๐ บาท 
พรอ้มดอกเบีย้ของตน้เงนิดงักล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๓๒/๒๕๕๔)   
 

   กรณีท่ีดินท่ีถกูเวนคืนเป็นท่ีดินท่ีถกูปิดกัน้ด้วยท่ีดินแปลงอ่ืนทุกด้าน  
แต่เจ้าของท่ีดินแปลงดงักล่าวสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้โดยใช้เส้นทางผ่าน 
บนท่ีดินแปลงอ่ืนของเอกชน แม้ภายหลงัการเวนคืนสภาพของท่ีดินดงักล่าวจะอยู่ติด
แนวเขตทางพิเศษกต็าม แต่กห็าได้มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะไม่  อีกทัง้ แนวเขต 
ทางพิเศษดงักล่าวได้สร้างปิดกัน้เส้นทางท่ีเจ้าของท่ีดินเคยใช้ในการเดินทางเข้าออกสู่
ทางสาธารณะ เจ้าของท่ีดินจึงไม่ได้รบัประโยชน์จากการสร้างทางพิเศษดงักล่าว  ดงันัน้ 
การก าหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนท่ีดินแปลงดงักล่าว โดยมิได้น าราคาค่าทดแทน 
ความเสียหายจากการไม่สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะเดิมได้มาพิจารณาประกอบด้วย 
จึงเป็นการก าหนดค่าทดแทนการเวนคืนท่ีดินโดยไม่เป็นธรรม  
   สรปุข้อเทจ็จริง  
   ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จ ัดการมรดกของนาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดิน 
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา ซึง่ถูกเวนคนืบางส่วนตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิ
ในบรเิวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ จ านวน ๑ ไร ่ 
๕๗ ตารางวา โดยทีด่นิก่อนการเวนคนืไดใ้ชป้ระโยชน์เป็นโรงงานหลอมสงักะส ีสภาพของทีด่นิ
เป็นที่ดินที่ถูกปิดล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นทุกด้านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งการจะ 
เขา้ออกที่ดนิสู่ทางสาธารณะ (ถนนสุขาภบิาล ๖) ได้ ต้องใช้เส้นทางผ่านบนทีด่นิแปลงอื่นของ
เอกชน ซึ่งทางดงักล่าวมใิช่ถนนสาธารณะ ซึ่งหลงัจากการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลอืจากการ
เวนคนือนัเป็นทีต่ ัง้โรงงานไม่มทีางออกสู่ทางสาธารณะเนื่องจากทางทีใ่ชเ้ขา้ออกถูกเวนคนืดว้ย  
ทัง้นี้ คณะกรรมการก าหนดราคาเบือ้งตน้ไดก้ าหนดค่าทดแทนทีด่นิพพิาท โดยแบ่งเป็น ๒ ราคา 
อตัราตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และอตัราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิค่าทดแทนทัง้สิน้ 
๒,๓๐๑,๐๐๐ บาท นาย ส. ไม่พอใจค่าทดแทนจงึยื่นอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
ขอเพิม่ค่าทดแทนทีด่นิ คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ยนืราคาค่าทดแทนที่ดนิในส่วนที่ได้รบั
ค่าทดแทนตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และเพิ่มค่าทดแทนส่วนที่ได้รบัค่าทดแทนตารางวาละ 
๓,๐๐๐ บาท เป็นอตัราตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดไีม่พอใจค่าทดแทนที่ดนิและเหน็ว่า
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ที่ดินก่อนถูกเวนคืนมีทางออกสู่ทางสาธารณะแต่หลังจากการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือ 
ไมม่ทีางออกสู่ทางสาธารณะ จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้การทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ช าระเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี จ านวน 
๙,๘๘๐,๙๖๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ   
   ก่อนถูกเวนคนืที่ดนิแปลงพพิาทได้ใช้ประโยชน์เป็นโรงงานหลอมสงักะสี 
ซึ่งถูกปิดล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นทุกด้าน การเข้าออกสู่ทางสาธารณะ (ถนนสุขาภิบาล ๖)  
ต้องใช้เส้นทางผ่านบนที่ดนิแปลงอื่นของเอกชน แม้ภายหลงัการเวนคนืสภาพแปลงที่ดนิของ 
ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ติดแนวเขตทางพิเศษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยอมรบัว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดี
ดงักล่าวเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ และแนวเขตทางพิเศษได้สร้างปิดกัน้ 
เส้นทางเขา้ออกสู่ทางสาธารณะ (ถนนสุขาภบิาล ๖) ที่ผู้ฟ้องคดเีคยใช้ในการเดนิทางเขา้ออก 
ท าใหผู้้ฟ้องคดไีม่ไดร้บัประโยชน์จากการสรา้งทางพเิศษดงักล่าว ท าใหท้ี่ดนิของผู้ฟ้องคดไีดร้บั
ความเสยีหายจากการเวนคนืและทีด่นิส่วนทีเ่หลอืใชป้ระโยชน์ไดจ้ ากดั ประกอบกบัคณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบือ้งต้นและคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มไิด้น าราคาค่าทดแทนความเสยีหาย
จากการไมส่ามารถเขา้ออกสู่ทางสาธารณะเดมิไดม้าพจิารณาก าหนดค่าทดแทนการเวนคนืทีด่นิ
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีกรณจีงึเป็นการก าหนดค่าทดแทนการเวนคนืทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดโีดยไม่เป็นธรรม 
การที่ศาลปกครองชัน้ต้นพพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จ่ายค่าทดแทนความเสยีหายที่ดนิเพิม่ 
ตามแนวทางการก าหนดค่าทดแทนทีด่นิทีถู่กเวนคนืในทอ้งทีต่ าบลบางหวัเสอื ต าบลบางหญ้าแพรก 
เทศบาลส าโรงใต้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่าทดแทนวางหลักเกณฑ์ไว ้ 
ในข้อ ๒.๒ ว่า ที่ดนิที่ถูกเวนคนืประมาณครึ่งหนึ่งหรือส่วนที่เหลอืใช้ประโยชน์ได้จ ากดั หรอื 
ส่วนที่เหลอืรปูร่างไม่ด ีเพิม่ไม่เกนิรอ้ยละ ๒๐ ถอืเป็นราคาค่าทดแทนที่เป็นธรรมแลว้  พพิากษา
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินรวม ๕๑๙,๐๐๐ บาท  
พรอ้มดอกเบีย้ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๗๕/๒๕๕๔) 
 

   ราคาซ้ือขายท่ีดินท่ีมีท าเลท่ีตัง้ดีกว่าท่ีดินของผู้ฟ้องคดีท่ีถกูเวนคืน 
อีกทัง้ เป็นการซ้ือขายกนัก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
เวนคืนใช้บงัคบั ๔ ถึง ๕ ปี ไม่อาจถือได้ว่าเป็นราคาซ้ือขายกนัตามปกติในท้องตลาด 
ของท่ีดินของผู้ฟ้องคดีท่ีถกูเวนคืนตามท่ีเป็นอยู่ในวนัใช้บงัคบัพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
   การเวนคืนท่ีดินเพ่ือสร้างทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเรว็แก่การจราจรและการขนส่งอนัเป็น
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กิจการสาธารณูปโภค ซ่ึงค่าผ่านทางพิเศษท่ีเก็บได้ เม่ือหักค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นแล้ว 
ย่อมตกเป็นของรัฐ จึงถือไม่ได้ว่าการเวนคืนดังกล่าวมีเหตุและวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการเพ่ือแสวงหาก าไร อนัจะน ามาเป็นเหตุในการก าหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน
เพ่ิมได้ 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจ านวน ๒ แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๓๘  
และโฉนดทีด่นิเลขที ่๙๓๑๓๙ ซึง่เป็นทีด่นิที่อยู่ตดิกนัมสีภาพเป็นทีด่นิว่างเปล่า ยงัไม่มกีารถม
และอยู่ต ่ากว่าถนนซอยประมาณ ๑ เมตร ตัง้อยู่ติดถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมซิึ่งอยู ่
ห่างจากถนนสายบางนา-ตราด ประมาณ ๑๖๐ เมตร โดยที่ดนิดงักล่าวมเีนื้อที่บางส่วนอยู่ใน 
เขตทีด่นิในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่มผีล 
ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป คณะกรรมการก าหนดราคาเบือ้งต้นไดม้มีติ
ก าหนดค่าทดแทนที่ดนิที่ถูกเวนคนืของผู้ฟ้องคดเีท่ากบัราคาประเมนิทุนทรพัยเ์พื่อเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคา
ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดไีด้รบัเงนิค่าทดแทนดงักล่าวแล้วแต่ไม่พอใจราคาค่าทดแทน 
เนื่องจากเหน็ว่าคณะกรรมการก าหนดราคาเบือ้งต้นก าหนดค่าทดแทนโดยไม่ไดน้ าราคาซื้อขายกนั
ตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในบริเวณใกล้เคียงกับวันที่ 
พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ใช้บงัคบัมาพจิารณาเปรยีบเทยีบ ซึ่งมกีารซื้อขายที่ดินบรเิวณถนน 
บางนา–ตราด ในบรเิวณใกล้เคยีง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในราคาตารางวาละ ๗๐,๙๒๑.๙๙ บาท 
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ตารางวาละ ๒๙,๒๘๒๔.๓๓ บาท และ ๒๕,๐๐๐ บาท จงึมหีนังสือ
อุทธรณ์ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอใหก้ าหนดค่าทดแทนเพิม่เป็นตารางวาละ 
๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์พจิารณาแล้วมมีตไิม่เพิม่ค่าทดแทนที่ดนิให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ีเนื่องจากเหน็ว่าทีด่นิของผูฟ้้องคดไีม่สามารถตรวจสอบหาราคาซือ้ขายกนัตามปกต ิ
ในท้องตลาดตามความเป็นจรงิของอสงัหารมิทรพัย์ที่จะต้องเวนคืนในบรเิวณใกล้ เคยีงและ
ระยะเวลาใกล้เคียงกบัพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืฯ ใช้บงัคบั  
มาพจิารณาเปรยีบเทยีบได้ ประกอบกบัราคาเฉลี่ยต่อตารางวาของที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๙๓๑๓๘ 
ทัง้แปลงตามแนวทางการพจิารณาเงนิค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าด้วย
การเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มรีาคาต ่ากว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นก าหนดให้ และราคาเฉลี่ยต่อตารางวาของที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่ ๙๓๑๓๙ ทัง้แปลง 
ตามแนวทางเกณฑ์การพจิารณาเงนิค่าทดแทนดงักล่าวก็มรีาคาเท่ากบัราคาที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดให้ อีกทัง้ที่ดนิโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๓๘ มสีภาพเป็นทางเดิน 
และที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๙๓๑๓๙ ยงัไม่มกีารปรบัปรุงพฒันาถมดนิ จงึไม่ท าให้ที่ดนิมรีาคา 
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สูงขึ้นกว่าปกต ิ ดงันัน้ ค่าทดแทนที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดให้จงึสูงและ 
เป็นคุณ ชอบด้วยกฎหมายแลว้ ซึง่รฐัมนตรฯี เหน็ชอบตามความเหน็ดงักล่าว ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่า
ก าหนดค่าทดแทนไม่ชอบดว้ยกฎหมายประกอบกบัวตัถุประสงค์ของการเวนคนืเพื่อใชก่้อสรา้ง
ทางพเิศษสายบางนา-ชลบุร ีซึ่งต้องมกีารเก็บค่าผ่านทาง จงึเป็นการด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไร 
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหก้ารทางพเิศษแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคด)ี 
จ่ายค่าทดแทนที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคดเีพิม่อกีในอตัราตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
โดยศาลปกครองชัน้ต้นมคี าพพิากษาใหผู้้ถูกฟ้องคดจี่ายค่าทดแทนทีด่นิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๙๓๑๓๙ 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีพิม่อกีตาราวาละ ๒,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ แต่ไดย้กค าขอในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่๙๓๑๓๘ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดยีืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอใหย้กฟ้อง
ทัง้หมด 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสุด 
   การซื้อขายที่ดินที่มีราคาซื้อขายในราคาตารางวาละ ๗๐,๙๒๑.๙๙ บาท  
ตารางวาละ ๒๙,๒๘๒๔.๓๓ บาท และ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีนั ้น  
เป็นการซื้อขายที่ดินที่ตัง้อยู่ติดกับถนนสายบางนา-ตราด ซึ่งเป็นถนนสายหลกั ที่ดินดงักล่าว 
ย่อมมที าเลที่ตัง้ดกีว่าทีด่นิของผูฟ้้องคดทีีอ่ยู่ตดิถนนทางเขา้สนามบนิสุวรรณภูม ิและการซือ้ขาย
ดงักล่าวได้ท าการซื้อขายกนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืฯ 
ใช้บงัคบัหลายปี กรณีจงึไม่อาจถอืได้ว่าราคาซื้อขายที่ดนิข้างต้นเป็นราคาที่ซื้อขายกนัตามปกต ิ
ในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวนัใช้บงัคบัพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว  ดงันัน้ จงึฟงัได้ว่าการก าหนดค่าทดแทนที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ 
หาราคาซื้อขายกนัตามปกตใินท้องตลาดของอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะต้องเวนคนืตามที่เป็นอยู่ในวนั 
ใช้บงัคบัพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวมาพจิารณาเปรยีบเทยีบได ้ นอกจากนี้ เหตุที่ต้องมกีารเวนคนื
ที่ดนิของผู้ฟ้องคดเีนื่องจากมคีวามจ าเป็นจะต้องสร้างทางพเิศษสายบางนา–ชลบุร ีเพื่ออ านวย
ความสะดวกและความรวดเรว็แก่การจราจร และการขนส่งอนัเป็นสาธารณูปโภค โดยผูถู้กฟ้องคดี
ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้ตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๙๐ ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจกิายน 
๒๕๑๕ และพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้ด าเนินการ 
ด้านการลงทุนก่อสร้างและบรหิารเองทัง้หมด โดยมไิด้ให้สมัปทานกบัเอกชนรายใด แม้ว่าจะม ี
การเกบ็ค่าผ่านทางของทางพเิศษกต็าม แต่ค่าผ่านทางดงักล่าวย่อมตกเป็นรายไดข้องผูถู้กฟ้องคด ี
ซึง่เมื่อไดห้กัรายจ่ายและจดัสรรเงนิส ารอง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่อนัจ าเป็นในการขยายกจิการ 
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หรอืลงทุนเพื่อสรา้งทางที่ได้รบัอนุมตัิแล้ว เหลอืเท่าใดต้องน าส่งเป็นรายได้ของรฐัตามข้อ ๓๘๕ 
แห่งประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๐ ลงวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ ซึง่ใชบ้งัคบัในขณะนัน้ 
และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง๖ แห่งพระราชบญัญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
ก็บัญญัติไว้ในท านองเดียวกัน กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเหตุและ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไร  อีกทัง้ เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๓๙  
ของผู้ ฟ้องคดียังไม่มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดินและเป็นที่ดินที่ตั ้งอยู่ติดกับถนนทางเข้า 
สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ ๑๐ เมตร และเป็นถนนที่แยกจาก 
ถนนสายบางนา–ตราด ห่างประมาณ ๑๖๐ เมตร กรณีจงึไม่อาจน าไปเปรยีบเทยีบกบัทีด่นิที่ตัง้อยู่
ตดิกบัถนนสายบางนา–ตราด ได ้ อกีทัง้ การก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ ย่อมมกีารค านึงถงึ
ที่ตัง้ของที่ดินที่อยู่ติดหรือไม่ติดถนนด้วยอยู่แล้ว และแม้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๑๓๙  
จะถูกเวนคนืจนเหลอืเนื้อทีเ่พยีง ๔๗ ตารางวาก็ตาม แต่เมื่อทีด่นิดงักล่าวเพิง่จะมกีารจดทะเบยีน
แบ่งแยกในนามเดมิจากโฉนดทีด่นิเลขที ่๖๗๓๔ ซึง่มเีนื้อที ่๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา เมื่อวนัที ่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒ และที่ดินส่วนที่เหลือก็อยู่ติดกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดีที่มีการ 
จดทะเบยีนแบ่งแยกในนามเดมิจากโฉนดทีด่นิเลขที่ ๖๗๓๔ ในคราวเดยีวกนั กรณีจงึฟงัไม่ได้ว่า
การเวนคืนท าให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงอันจะท าให้ต้องจ่ายค่าทดแทน 
เพราะเหตุดงักล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น  ดังนัน้ การที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น
ก าหนดค่าทดแทนทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่๙๓๑๓๙ ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดใีนราคาตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
และการที่ร ัฐมนตรีฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงถูกต้อง 
และเป็นธรรมแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๐๖/๒๕๕๔) 
 

                                                 
 ๕ ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๐ ลงวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ขอ้ ๓๘ รายไดท้ี ่กทพ. ไดร้บัจากการด าเนินกจิการ ใหต้กเป็นของ กทพ.  
 รายไดท้ีไ่ดร้บัในปีหนึ่งๆ เมือ่ไดห้กัรายจ่ายและจดัสรรเงนิส ารอง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่อนัจ าเป็นในการขยาย
กจิการหรอืลงทุนเพือ่สรา้งทางทีไ่ดร้บัอนุมตแิลว้เหลอืเท่าใด ใหน้ าส่งเป็นรายไดข้องรฐั 
 ถา้รายไดม้ไีมเ่พยีงพอส าหรบัรายจ่ายนอกจากเงนิส ารอง และ กทพ. ไมส่ามารถหาเงนิจากทางอื่นไดร้ฐัพงึจ่ายเงนิ
ใหแ้ก่ กทพ. เท่าจ านวนทีข่าด 
 ๖ พระราชบญัญตักิารทางพเิศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
   มาตรา ๔๗ รายได้ที่ กทพ. ได้ร ับจากการด าเนินการในปีหนึ่งๆ ให้ตกเป็นของ กทพ. ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายส าหรบัการด าเนินงาน ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบ ารุงร ักษา  
ค่าเสือ่มราคา เงนิส ารองตามมาตรา ๑๒ และเงนิสมทบกองทุนสงเคราะห์หรอืการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๔๕ และเงนิลงทุน
ตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใดใหน้ าส่งเป็นรายไดข้องรฐั 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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   การท่ีคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นมีมติปรบัลดค่าทดแทนท่ีดิน 
ท่ีถูกเวนคืนทุกแปลงลงร้อยละ ๑๐ จากราคาท่ีบริษัทท่ีปรึกษาตรวจสอบมา โดยไม่มี
กฎหมายฉบับใดบัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ปรับลดได้ เป็นการก าหนดค่าทดแทน 
ท่ีไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงเป็นการไม่ถกูต้องและไม่เป็นธรรมแก่ 
ผูถ้กูเวนคืน 

   สรปุข้อเทจ็จริง 

   ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จดัการมรดกของนาง ส.  
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดินรวม ๔ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๓ ซึ่งตัง้อยู่ร ิมถนน 
พุทธมณฑลสาย ๑ แยกเขา้ซอยวดัศริวิฒันารามระยะ ๕๕ เมตร แยกซอยไม่มชีื่อ (ทางส่วนบุคคล)  
ระยะ ๓๓๐ เมตร โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที ่
๒๔๗๙๕ ซึ่งเป็นแปลงเดียวกันตัง้อยู่ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ โดยมีด้านมุมทางด้าน 
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนืออยูต่ดิถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และมทีีด่นิในโฉนดทีด่นิดงักล่าวตัง้อยู่ตดิ
ถนนซอยส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย ๑ โดยก่อนถูกเวนคืนที่ดินทัง้สี่โฉนด 
มีเขตที่ดินติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน ต่อมา ที่ดินทัง้สี่แปลงดังกล่าวถูกเวนคืนบางส่วนตาม 
พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณทีท่ี่จะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ด าเนินการเวนคนื
ไม่แล้วเสรจ็ จงึมกีารตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ด าเนินการเวนคนืต่อไป คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นพจิารณาแล้วมมีตเิห็นชอบตาม
หลกัเกณฑ์การก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดนิและบญัชีการก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดินที่บรษิัท 
ที่ปรกึษาวเิคราะห์จดัท า โดยก าหนดค่าทดแทนที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๓๗๔๕๓ ให้ตารางวาละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๔ และโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๒๔๗๙๕ ก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดนิให้ตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท แต่เห็นว่าเนื่องจาก
ประเทศประสบปญัหาวิกฤติด้านเศรษฐกิจและการเงินประกอบกับที่ดินมีราคาผันผวน 
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นจงึมมีตใิห้ปรบัลดเงนิค่าทดแทนที่ดนิที่ถูกเวนคนืทุกแปลง
ลดลงอีกร้อยละ ๑๐ จากราคาดังกล่าว โดยก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที ่
๓๗๔๕๓ ในราคาตารางวาละ ๑๓,๕๐๐ บาท และโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดนิเลขที ่
๒๔๗๙๕ และโฉนดที่ดนิเลขที่ ๒๔๗๙๔ ในราคาตารางวาละ ๒๒,๕๐๐ บาท  ต่อมา นาง ส.  
ถงึแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดใีนฐานะผู้จดัการมรดกของนาง ส. จงึได้ไปรบัเงนิค่าทดแทนและได้
ด าเนินการจดทะเบยีนแบ่งเวนคนืทีด่นิใหเ้ป็นทางหลวงเทศบาลแลว้ แต่ไม่พอใจเงนิค่าทดแทน
ทีด่นิดงักล่าว จงึอุทธรณ์ขอเงนิค่าทดแทนเพิม่ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รฐัมนตรฯี 
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ไม่ได้วนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสบิวนันับแต่วนัได้รบัอุทธรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่าการก าหนดเงนิค่าทดแทนทีด่นิดงักล่าวไม่เป็นธรรม  อกีทัง้ กรุงเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑) ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓ 
ในโครงการเดยีวกนัในราคาตารางวาละ ๓๐,๖๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าเงนิค่าทดแทนที่ดนิของผู้ฟ้องคด ี
ทัง้ที่มสีภาพท าเลที่ตัง้เหมอืนกนัและอยู่ตดิกบัทีด่นิของผู้ฟ้องคดแีปลงโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๙๓๙๕ 
โฉนดที่ดนิเลขที่ ๒๔๗๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๔ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา 
หรือค าสัง่ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๓ เป็นตารางวาละ 
๔๕,๐๐๐ บาท และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๙๕ และโฉนดที่ดิน 
เลขที ่๒๔๗๙๔ เป็นตารางวาละ ๓๖,๐๐๐ บาท 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   การที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นมมีติปรบัลดค่าทดแทนที่ถูก
เวนคนืทุกแปลงลงรอ้ยละ ๑๐ จากราคาทีบ่รษิทัทีป่รกึษาตรวจสอบมาโดยไม่มกีฎหมายฉบบัใด
บญัญัติไว้เป็นพิเศษให้ปรบัลดได้ เป็นการก าหนดค่าทดแทนที่ไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ผู้ฟ้องคดีจงึสมควรได้รบัเงนิค่าทดแทนตามที่เป็นอยู่ในวนัที่พระราชกฤษฎีกามผีลบงัคบัใช้ 
โดยมติ้องถูกปรบัลดร้อยละ ๑๐ เมื่อพจิารณาสภาพและที่ตัง้ที่ดนิโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๕ 
โฉนดทีด่นิเลขที ่๒๔๗๙๕ และโฉนดทีด่นิเลขที ่๒๔๗๙๔ ซึง่เป็นทีด่นิแปลงเดยีวกนั มดีา้นมุม
ทางดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนืออยูต่ดิถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และมทีีด่นิในโฉนดทีด่นิดงักล่าว
ตัง้อยู่ติดถนนซอยส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ด้วย การเข้าออกสู่ถนน 
พุทธมณฑลสาย ๑ อาจผ่านถนนซอยส่วนบุคคลที่ต่อเชื่ อมถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ได้ด้วย  
ที่ดนิทัง้สามโฉนดอยู่ในกลุ่มที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ว่าควรม ี
การซื้อขายกนัตามปกตใินท้องตลาดตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ถงึ ๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวยงัก าหนดไว้ด้วยว่าที่ดนิแปลงเลก็เป็นที่ว่าง ยงัไม่ถม จะจ่ายเงนิค่าทดแทนตารางวาละ 
๓๔,๐๐๐ บาท  ทัง้นี้  ปรากฏข้อเท็จจริงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างราคา คือ แปลงโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๙๓๙๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๔ อยู่ในกลุ่มนี้เมื่อปรบัลดลงร้อยละ ๑๐ จงึเป็นเงนิ 
ค่าทดแทน ๓๐,๖๐๐ บาท ทีด่นิทัง้สามโฉนดของผูฟ้้องคดน้ีีอยู่ตดิถนนพุทธมณฑลสาย ๑ และมเีขต
ติดต่อกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๔  อย่างไรก็ตาม  
เมื่อได้พจิารณาถงึที่ดนิทัง้สี่โฉนดของผู้ฟ้องคดแีล้ว ที่ดนิมสี่วนที่อยู่ตดิถนนพุทธมณฑลสาย ๑ 
ค่อนขา้งแคบ และมเีนื้อทีน้่อยกว่าทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่๑๙๓๙๓ กบัทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่๑๙๓๙๔  
อกีทัง้ ที่ตัง้ของที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๙๓๙๓ กบัที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๙๓๙๔ อยู่ตดิถนน
พุทธมณฑลสาย ๑ ย่อมมสีภาพท าเลและทีต่ ัง้ดกีว่าทีด่นิของผูฟ้้องคด ีทีด่นิของผูฟ้้องคดจีงึอยู่
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ในสภาพที่ด้อยกว่าที่ดินทัง้สองแปลงดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึสมควรจะได้รบัเงินค่าทดแทนที ่
ลดหลัน่ลงมาจากทีด่นิทัง้สองโฉนดดงักล่าว แต่กค็วรจะมรีาคาแตกต่างกนัไม่มากนัก คอื ตารางวาละ 
๓๐,๐๐๐ บาท และเมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๓ มแีนวเขตติดต่อกับที่ดินทัง้สามโฉนด 
ของผู้ฟ้องคดดีงักล่าว จงึควรไดร้บัเงนิค่าทดแทนเท่าเทยีมกนัดว้ย การทีก่ าหนดค่าทดแทนทีด่นิ
โฉนดที่ดนิเลขที่ ๓๗๔๕๓ แตกต่างจากที่ดนิอกีสามโฉนดที่ถูกเวนคนืในคราวเดยีวกนั จงึเป็นการ
ก าหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรม  พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัเงินค่าทดแทนที่ดินทัง้สี่โฉนด 
เป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๑๘/๒๕๕๔)  

 

   กรณีท่ีผลจากการเวนคืนท าให้ท่ีดินของผู้ฟ้องคดีส่วนท่ีเหลือจาก 
การเวนคืนมีเน้ือท่ีเพียง ๗๕/๑๐ ตารางวา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมไม่อาจน าไป 
ใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก การท่ีคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ก าหนดเงิน 
ค่าทดแทนท่ีดินแปลงดงักล่าวโดยไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่มีการน าเอาข้อมูลความเสียหาย
ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา จึงเป็นการก าหนดค่าทดแทนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนด 

   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผูฟ้้องคดเีป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิเนื้อที ่๑ งาน ๘๖ ตารางวา ซึง่ถูกเวนคนื
บางส่วนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ จ านวน  
๑ งาน ๗๘๕/๑๐ ตารางวา คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นได้พิจารณาแบ่งที่ดนิที่ถูกเวนคืน
ทัง้หมดออกเป็น ๓๖ กลุ่ม โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ ในกลุ่มที่ ๓๐ ซอยแยกจากถนน
รตันโกสนิทรส์มโภช ซึ่งที่ดนิในกลุ่มนี้ถูกก าหนดให้ได้รบัค่าทดแทนตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท 
ถงึตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ยงัไม่ได้ด าเนินการใดๆ พระราชกฤษฎกีาไดห้มดอายุลง  ต่อมา 
ได้มพีระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัใหม่ มมีติให้น าเอาหลกัเกณฑ์การก าหนด 
ค่าทดแทนของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นชุดเดมิมาเป็นฐานขอ้มูลประกอบการพจิารณา 
และเน่ืองจากเหน็ว่าทีด่นิของผู้ฟ้องคดถีูกรงัวดัแบ่งแยกให้มลีกัษณะเป็นทาง แต่ยงัไม่มสีภาพ
การใช้ประโยชน์ จงึให้ได้รบัค่าทดแทนร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมนิทุนทรพัย์ฯ ที่ดนิพพิาท 
มรีาคาประเมนิทุนทรพัย ์ตารางวาละ  ๖,๘๐๐ บาท จงึได้รบัค่าทดแทนตารางวาละ ๓,๔๐๐ บาท  
ผูฟ้้องคดยีืน่อุทธรณ์ขอค่าทดแทนทีด่นิเพิม่เป็นไม่ต ่ากว่าตารางวาละ ๒๗,๐๐๐ บาท  หลงัจากนัน้ 
จงึไดฟ้้องคดขีอค่าทดแทนทีด่นิเพิม่เป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
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   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ในการพิจารณาก าหนดค่าทดแทน คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น
จะตอ้งพจิารณาโดยค านึงถงึความเสยีหายของผูถู้กเวนคนืดว้ย  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยจะต้องพจิารณาเป็นกรณีๆ ไปตามขอ้เทจ็จรงิของ
แต่ละราย ซึง่ขอ้เทจ็จรงิตามคดนีี้ แมว้่าทีด่นิพพิาททีถู่กเวนคนืจะเคยถูกรงัวดัแบ่งแยกออกจาก
ทีด่นิผนืใหญ่ใหม้ลีกัษณะเป็นทางยาว ๑๐๐ เมตร อนัแสดงใหเ้หน็ว่าผู้ฟ้องคดอีาจมเีจตนาทีจ่ะ
ใช้เป็นทางเข้า-ออกไปสู่ที่ดนิแปลงข้างเคยีงก็ตาม แต่เนื่องจากขณะที่ถูกเวนคนืที่ดนิพพิาท 
ยงัไม่มีสภาพการใช้ประโยชน์ให้เป็นทางและไม่ได้จดทะเบียนให้ตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอม 
เพื่อประโยชน์ของทีด่นิแปลงอื่น  อกีทัง้ ทีด่นิขา้งเคยีงซึง่อยู่สองขา้งทัง้แปดแปลงลว้นเคยเป็น
ที่ดินแปลงใหญ่ผืนเดียวกับที่ดินพิพาท และหลังการแบ่งแยกที่ดินพิพาทยงัอยู่ติดกับที่ดิน 
อีกสองโฉนดซึ่งเป็นของผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน จึงมีผลท าให้สามารถปรับเปลี่ยนสภาพ 
การใชป้ระโยชน์รว่มกบัทีด่นิแปลงขา้งเคยีงดงักล่าวได้  นอกจากนี้ ยงัเป็นทีด่นิทีต่ ัง้อยู่ในชุมชน
ที่มคีวามเจรญิ แต่เมื่อที่ดินพิพาทถูกเวนคืนและมเีนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนเพียง  
๗๕/๑๐ ตารางวา ซึ่งมลีกัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่อาจน าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก จงึต้อง
ค านึงถงึความเสยีหายดงักล่าวในการพจิารณาก าหนดค่าทดแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ 
ผู้ฟ้องคดตีามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบมาตรา ๒๑ 
แห่งพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อการพจิารณาก าหนด 
ค่าทดแทนโดยคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นทัง้สองชุดไม่ได้ค านึงถงึหรอืไม่มกีารน าเอา
ขอ้มูลความเสยีหายของผู้ฟ้องคดดีงักล่าวมาประกอบการพจิารณา จงึเป็นการก าหนดค่าทดแทน 
ทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด ประกอบกบัทีด่นิแปลงล าดบัที ่๑๕๙ ซึง่เป็นทีด่นิ
ที่ถูกเวนคนืและมลีกัษณะถูกแบ่งแยกให้เป็นทางเช่นเดยีวกบัที่ดนิพพิาทและมรีาคาประเมนิ 
ทุนทรพัย์ฯ ตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท รวมทัง้ได้รบัค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคา
ประเมนิทุนทรพัย์หรอืตารางวาละ ๓,๔๐๐ บาท เท่ากบัที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมา 
ในการประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นครัง้ที่ ๒ – ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๔๖ และครัง้ที ่๓ – ๑/๒๕๔๖ เมื่อวนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ไดม้มีตแิก้ไขใหท้ีด่นิ
แปลงดังกล่าวให้ได้รบัค่าทดแทนเพิ่มขึ้น เป็นตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท หรอืเท่ากับราคา
ประเมินของที่ดินแปลงใหญ่ ในขณะที่ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีกลับมิได้รบัการพิจารณา 
ให้ได้รบัค่าทดแทนเพิม่ขึ้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ีและแม้ว่าที่ดนิพพิาทมคีวามแตกต่าง 
กบัทีด่นิแปลงทีไ่ดร้บัการเพิม่ค่าทดแทนตามทีผู่้ถูกฟ้องคดทีัง้สองกล่าวอ้างกต็าม แต่ทีด่นิพพิาท
ของผู้ฟ้องคดีควรได้ร ับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๓,๔๐๐ บาท เป็นตารางวาละ  
๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าทดแทนในอตัราที่ต ่าที่สุดส าหรบัที่ดินในกลุ่มที่ ๓๐ ด้วยกนั เพื่อให้
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  พิพากษาให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคด ี
เป็นอตัราตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕/๒๕๕๕) 
 

   ท่ีดินท่ีมีสภาพเป็นท่ีดินแปลงย่อยท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัหรือพาณิชยกรรม
แม้จะมีสภาพท่ีดีกว่าท่ีดินท่ียงัมิได้มีการพฒันา แต่หากท่ีดินอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
ท่ีดินทัง้สองลกัษณะดงักล่าวก็ไม่ควรมีราคาท่ีแตกต่างกนัมาก การก าหนดอตัราเงิน 
ค่าทดแทนทัง้สองลักษณะเป็นอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๘,๐๐๐ บาท 
ตามล าดบั ถือเป็นราคาท่ีแตกต่างกนัมากเกินไป ในกรณีท่ีดินของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็น
ท่ีดินท่ีจดัอยู่ในกลุ่มท่ีดินท่ียงัมิได้มีการพฒันาก็ตาม แต่ท่ีดินของผู้ฟ้องคดีสามารถ 
เข้าออกได้โดยมีทางเดินคอนกรีตกว้างประมาณ ๒ เมตร จึงย่อมมีสภาพท่ีสามารถ
พฒันาให้เป็นท่ีอยู่อาศยัหรือพาณิชยกรรมได้  อีกทัง้ ท่ีดินส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน 
มีเน้ือท่ี ๑ งาน ๕ ตารางวา ถกูจ ากดัการใช้ประโยชน์ลงอย่างมาก ราคาค่าทดแทนท่ีดิน 
ท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นอตัราตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท 

   สรปุข้อเทจ็จริง 

   ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินจ านวน ๘ แปลง เนื้อที่รวม ๔ ไร่ ๒ งาน  
๔๘ ตารางวา ซึ่งที่ดนิทัง้แปดแปลงดงักล่าวอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดนิฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยาและถนนต่อเชื่อมและ
ขยายถนน ตามโครงการก่อสรา้งถนนวงแหวนอุตสาหกรรม โดยถูกเวนคืนเป็นเนื้อทีร่วม ๔ ไร ่
๑ งาน ๔๓ ตารางวา โดยมทีีด่นิหกแปลงถูกเวนคนืทัง้แปลง และที่ดนิอกีสองแปลงถูกเวนคนื
บางส่วน คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดเงนิค่าทดแทนที่ดนิทัง้แปดแปลงในราคา
ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจ านวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้อุทธรณ์ 
เงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่มิได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคดจีงึยื่นฟ้องคดน้ีีขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรือค าสัง่เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกตารางวาละ ๓๔,๒๒๒ บาท  ต่อมา ในระหว่าง 
การพิจารณาคดีของศาล รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมได้มคี าวินิจฉัยอุทธรณ์เพิ่มเงนิ 
ค่าทดแทนทีด่นิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้แปดแปลง  
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนโดยแบ่งออกเป็น ๗ ข้อ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ข้อ ๗.๒ ที่ก าหนดให้ราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมิน 
ทุนทรพัย์ฯ ที่มรีาคาเพียงตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท จงึย่อมถือได้ว่าคณะกรรมการก าหนด 
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ราคาเบื้องต้นได้ก าหนดเงนิค่าทดแทนทีด่นิโดยค านึงถงึหลกัเกณฑต์ามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐  อย่างไรก็ด ีเมื่อได้พจิารณา
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิค่าทดแทนที่ดนิที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดไว้ ปรากฏว่า
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้ก าหนดให้ราคาค่าทดแทนลดหลัน่กันลงไปตามสภาพและท าเลที่ตัง้  
ของที่ดิน ซึ่งตามข้อ ๗ ก าหนดให้ส าหรับที่ดินนอกเหนือจากท าเลในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖  
โดยตามข้อ ๗.๑ ก าหนดให้ส าหรบัที่ดินแปลงย่อยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม 
ในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนตามข้อ ๗.๒ ก าหนดให้ส าหรบัที่ดนินอกเหนือจาก 
ขอ้ ๗.๑ ในราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท เหน็ว่า แมส้ภาพของที่ดนิตามขอ้ ๗.๑ เป็นที่ดนิที่มกีาร
พฒันาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรอืพาณิชยกรรมแล้ว ส่วนที่ดินตามข้อ ๗.๒ เป็นที่ดินที่ยงัมไิด ้
มกีารพฒันาดงักล่าว แต่หากที่ดนิอยู่ในบรเิวณเดยีวกนั ที่ดนิทัง้สองลกัษณะดงักล่าวก็ไม่ควร 
มรีาคาที่แตกต่างกนัมากเช่นน้ี ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า ที่ดนิของผู้ฟ้องคดสีามารถ 
เข้าออกได้โดยมทีางเดินคอนกรตีกว้างประมาณ ๒ เมตร จงึย่อมมสีภาพที่สามารถพฒันา 
ให้เป็นที่อยู่อาศยัหรอืพาณิชยกรรมได้ และที่ดนิของผู้ฟ้องคดมีทีัง้สิ้นจ านวน ๘ แปลง ซึ่งอยู่
ติดต่อเป็นผนืเดียวกนัมเีนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา เมื่อถูกเวนคนืแล้วคงเหลือเนื้อที่ 
เพยีง ๑ งาน ๕ ตารางวา ไมส่ามารถจะท าประโยชน์ในเชงิอุตสาหกรรมหรอืในเชงิพาณิชยกรรม
ได้อย่างเต็มที่  ที่ดินส่วนที่ เหลือจึงถูกจ ากัดการใช้ประโยชน์ลงอย่างมาก  ดังนั ้น การที่
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคา 
ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ตามหลกัเกณฑข์อ้ ๗.๒ จงึไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ี
แม้ว่าต่อมารฐัมนตรผีู้รกัษาการจะวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยเพิ่มเงนิค่าทดแทนที่ดิน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้ ๘ แปลง ซึ่งเพิม่ขึน้อกีตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท  
ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่แตกต่างกันมาก จึงยงัคงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคด ี 
เงนิค่าทดแทนที่ดนิที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดคีวรเป็นตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท  
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจ านวน 
๕,๒๒๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๙๒/๒๕๕๕) 
 

   ในกรณีท่ีจ าต้องใช้ราคาประเมินทุนทรพัย์ฯ ในการก าหนดเงิน 
ค่าทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์ แม้ท่ีดินของผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในแนวเขตเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมา 
เม่ือพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวส้ินอายุ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน 
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ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีผลใช้บงัคบัต่อเน่ืองกนักต็าม แต่เม่ือปรากฏว่า 
เจ้าหน้าท่ีเวนคืนได้น าเงินค่าทดแทนท่ีดินของผู้ฟ้องคดีไปฝากไว้กบัธนาคารออมสิน 
สาขาอ้อมใหญ่ เม่ือวนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๓ เน่ืองจากผู้ถกูฟ้องคดีและเจ้าหน้าท่ีเวนคืน
มิได้ท าการตกลงซ้ือขายท่ีดินและจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในก าหนดเวลา 
การใช้บงัคบัพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กรณีจึงฟังได้ว่าได้มีการเวนคืนท่ีดินของผูฟ้้องคดีตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓  ฉะนัน้ การก าหนดค่าทดแทนท่ีดินให้ผู้ฟ้องคดี 
จึงต้องใช้ราคาประเมินทุนทรพัยฯ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   สรปุข้อเทจ็จริง 

   ผู้ฟ้องคดเีป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดินมโีฉนด เนื้อที่ ๒ ไร่ ที่ดินบางส่วน 
อยูใ่นแนวเขตเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณที่ทีจ่ะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และต่อมาเมื่อพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวสิ้นอายุ ได้มกีารตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดนิ 
ในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัต่อเนื่องกนั คณะกรรมการก าหนดราคาเบือ้งต้น
เหน็ว่า ราคาซือ้ขายที่ดนิมเีพยีงรายเดยีวที่มรีาคาสูงกว่าราคาประเมนิทุนทรพัย์ฯ ซึ่งไดท้ าการ
ซื้อขายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘ ส่วนสภาพท าเลของที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่สวน  
ทีจ่ดัสรร ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั ยา่นการคา้ และโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการก าหนดราคาเบือ้งต้น
มมีติก าหนดค่าทดแทนที่ดินในท้องที่เขตเทศบาลลดัหลวง (ต าบลบางครุ และต าบลบางจาก) 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เท่ากบัราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ ทีป่ระกาศใชอ้ยู่ในขณะ
มีการก าหนดราคาค่าทดแทน และได้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืน 
เนื้อที ่๓ งาน ๔๓ ตารางวา โดยก าหนดค่าทดแทนให้เป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่ตดิถนนสุขสวัสดิ ์ 
ในระยะ ๒๐ เมตร เนื้อที่ ๕๑ ตารางวา ก าหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงนิ 
๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท และส่วนทีเ่กนิจากระยะ ๒๐ เมตร เนื้อที ่๒ งาน ๙๒ ตารางวา ก าหนดค่าทดแทน
ให้ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมนิทุนทรพัย์ฯ โซน ๐๔ บล็อกแอล หน่วยที่ ๑  
และหน่วยที่ ๒ ตามล าดบั  ต่อมา เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดไีปท าบนัทึก
ข้อตกลงยินยอมกับเจ้าหน้าที่ เวนคืน  แต่ผู้ ฟ้องคดีมิได้ไปท าบันทึกข้อตกลงยินยอม  
เจา้หน้าที่เวนคนืจงึได้มหีนังสอืแจง้ให้ผูฟ้้องคดไีปรบัเงนิค่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดไีม่ได้ไปรบัเงนิ
ภายในวนัที่ก าหนด เจ้าหน้าที่เวนคืนจงึได้น าเงนิค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคาร 
ออมสนิสาขาอ้อมใหญ่ในนามของผูฟ้้องคดเีมื่อวนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๓ และได้แจง้การวางเงนิ 
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ก าหนด 
ค่าทดแทนที่ดิน เพิ่มเป็นตารางวาละ ๘๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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วางหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าทดแทนรวม ๘ ข้อ และต่อมาได้วางหลกัเกณฑ์การก าหนด 
ค่าทดแทนให้แก่ผู้อุทธรณ์รายอื่น และผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมอีก ๑ ข้อ เพื่อใช้พิจารณาก าหนด 
ค่าทดแทนที่ดินที่ตัง้อยู่ติดถนนสุขสวัสดิ ์คือ ข้อ ๙. ที่ดินติดถนนสุขสวัสดิ ์เห็นควรเพิ่ม 
ค่าทดแทนดังนี้  ๙.๑ ที่ดินที่ติดถนนสุขสวัสดิร์ะยะ ๐ เมตร ถึง  ๒๐ เมตร เพิ่มเ ป็น 
ตารางวาละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๙.๒ ส่วนที่พ้นระยะ ๒๐ เมตร เพิม่เป็นตารางวาละไม่เกิน 
๒๕,๐๐๐ บาท และ ๙.๓ ที่ดินแปลงเล็กและถูกเวนคืนทัง้หมดหรอืส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ 
ได้จ ากดั เพิม่เป็นตารางวาละไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท ทัง้แปลง โดยก าหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี
เพิ่มจากตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจากตารางวาละ  
๑๘,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามเหตุผลขอ้ ๙.๑ และขอ้ ๙.๒ ซึ่งรฐัมนตรฯี 
เห็นชอบด้วย ปรากฏต่อมาภายหลงัว่า ที่ดนิของผู้ฟ้องคดถีูกเวนคืนเพิ่มขึ้นจากการส ารวจ 
ในเบื้องต้นอีก ๘ ตารางวา รวมเป็นที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ผู้ฟ้องคด ี
ยงัไม่พอใจจ านวนเงนิค่าทดแทน จงึยื่นฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพิม่เงนิค่าทดแทน 
ใหเ้ป็นอตัราตารางวาละ ๘๕,๐๐๐ บาท 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   การที่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ได้พจิารณาอุทธรณ์เงนิค่าทดแทน
ของผู้ฟ้องคด ีโดยไดน้ าราคาซือ้ขายที่ดนิก่อนวนัประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิ
ในบรเิวณที่ที่จะเวนคืนมาประกอบการพิจารณา และเห็นว่าเงนิค่าทดแทนที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดยงัไม่สอดคล้องกบัสภาพและที่ตัง้ของที่ดนิ ประกอบกบัเมื่อได้
พจิารณาถงึรูปแบบการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษหมายเลข ๓๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัประโยชน์
จากการเวนคนืจงึวางหลกัเกณฑก์ าหนดเงนิค่าทดแทนเพิม่ใหผู้ฟ้้องคด ีเหน็ไดว้่าคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑  
วรรคหนึ่ง (๑) ถงึ (๕) แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว้ 
กรณีจงึมปีระเดน็ที่จะต้องพจิารณาว่า เงนิค่าทดแทนที่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ก าหนด 
ให้ผู้ฟ้องคดเีหมาะสมและเป็นธรรมหรอืไม่  เหน็ว่า ที่ดนิของผู้ฟ้องคดมีศีกัยภาพในการพฒันา
เชงิธุรกจิ อกีทัง้ทีด่นิของผูฟ้้องคดมีเีน้ือทีก่่อนการเวนคนืเน้ือที่ ๒ ไร่ และเป็นทีด่นิผนืเดยีวกนั
ทัง้แปลง โดยทัว่ไปการซือ้ขายทีด่นิควรมรีาคาซือ้ขายเช่นเดยีวกันตลอดทัง้แปลง และทีด่นิของ
ผูฟ้้องคดคีวรมรีาคาซือ้ขายใกลเ้คยีงกบัราคาซือ้ขายในทอ้งตลาดตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์สบืหาไดใ้นขณะนัน้ แต่เนื่องจากทีด่นิทีค่ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์น ามาเป็นขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาเป็นราคาซื้อขายก่อนพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณที่ที่จะ
เวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ มผีลบงัคบัใช้ โดยมรีาคาเฉลี่ยตารางวาละประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท  
ถงึ ๔๗,๐๐๐ บาท และราคาทีด่นิอกีส่วนเป็นราคาซือ้ขายเพื่อท าธุรกจิเฉพาะ ไม่ใช่เป็นราคาซือ้ขาย
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ตามปกติในท้องตลาด จงึไม่อาจน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดราคาที่ดนิได้   อย่างไรก็ตาม  
เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า เจา้หน้าที่เวนคนืได้น าเงนิค่าทดแทนที่ดนิของผู้ฟ้องคดไีปฝากไว้กบั
ธนาคารออมสนิ สาขาอ้อมใหญ่ เมื่อวนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๓ กรณีจงึฟงัได้ว่าได้มกีารเวนคนื
ทีด่นิของผูฟ้้องคดตีามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่เวนคนืมไิด้ท าการตกลงซื้อขายที่ดนิและจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในก าหนดเวลาการใช้บงัคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบรเิวณ 
ที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙  ฉะนัน้ การก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีจงึต้องใช้ราคา
ประเมนิทุนทรพัยฯ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปรากฏขอ้มูลราคาประเมนิทุนทรพัย์ฯ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนใหญ่ไม่เปลีย่นแปลงจากเดมิ ยกเวน้ โซน ๐๔ บลอ็กแอล 
ติดถนนสุขสวัสดิร์ะยะ ๒๐ เมตร เพิ่มจากเดิมตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ 
๔๕,๐๐๐ บาท จงึเหน็ควรก าหนดค่าทดแทนทีด่นิในส่วนทีถู่กเวนคนืเนื้อที ่๓ งาน ๕๑ ตารางวา 
ในราคาตารางวาละ ๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่พอจะน ามาเป็นขอ้มลูก าหนดค่าทดแทนที่ดนิให้แก่ผูฟ้้องคดไีด้  พพิากษาให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ช าระเงนิค่าทดแทนเพิม่เป็นเงนิ ๕,๙๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๑๔/๒๕๕๕) 
 

  ๑.๓.๒ ค่าทดแทนส่ิงปลกูสร้าง 

 

   การก าหนดค่าทดแทนส่ิงปลูกสร้างอาคาร โดยพิจารณาคิดเป็น 
ค่าวัสดุก่อสร้างจากการถอดแบบแล้วคิดราคาเป็นรายช้ินตามราคาวัสดุก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกองดรรชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย์ กบัค่าแรงงาน ซ่ึงก าหนดจากค่าแรงงานท่ีใช้ประกอบการถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของส านักมาตรฐานงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมกบัค่าอ านวย การภาษี ก าไร หรือ FACTOR (F) 
บวกด้วยค่าออกแบบ ควบคุมงาน หกัด้วยค่าเส่ือมราคาจากระยะเวลาการปลูกสร้าง 
และปรบัค่าทดแทนเพ่ิมเพ่ือชดเชยการท่ีวสัดุมีราคาสูงขึ้นและชดเชยในส่วนค่าเส่ือมราคา
ของส่ิงปลูกสร้างแล้ว เป็นการก าหนดค่าทดแทนโดยมีหลกัเกณฑ์ทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ  
อีกทัง้ ราคาค่าก่อสร้างอาคารแต่ละหลงัขึ้นอยู่กบัลกัษณะของส่ิงปลูกสร้าง ประเภท  
และคณุภาพวสัดุท่ีใช้ จึงไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกนัได้ ดงันัน้ เม่ือการก าหนดค่าทดแทน
ส่ิงปลูกสร้างอาคารบ้านทรงไทยท่ีถกูเวนคืนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จึงมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว 
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   สรปุข้อเทจ็จริง 

   ผู้ฟ้องคดเีป็นเจ้าของที่ดนิสองแปลงพร้อมสิง่ปลูกสร้างลกัษณะบ้านครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) และบ้านตึกชัน้เดียว ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินทัง้สองแปลงดังกล่าว  
สิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวถูกเวนคนืตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้ าเจ้าพระยาและถนนต่อเชื่อม รวมทัง้ขยายถนน 
ตามโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนด 
เงนิค่าทดแทนสิง่ปลูกสรา้งได้แก่ บา้นครึง่ตกึครึง่ไม ้(บ้านทรงไทย) จ านวน ๕,๗๓๓,๘๒๔ บาท 
และบา้นตกึชัน้เดยีวจ านวน ๘๘๑,๗๓๓ บาท ผูฟ้้องคดไีม่พอใจจ านวนเงนิค่าทดแทนสิง่ปลูกสรา้ง
เฉพาะบา้นครึง่ตกึครึง่ไมด้งักล่าว จงึไดย้ื่นอุทธรณ์เพื่อขอเงนิค่าทดแทนเพิม่ต่อรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคม โดยรฐัมนตรีฯ มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามค่าทดแทนที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนด ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าราคาซื้อขายบ้านทรงไทยหลงัอื่นที่สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มรีาคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ ของผู้ฟ้องคด ี
รวมตกแต่งชัน้ล่างและพื้นที่อื่นๆ แล้ว อกี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จงึควรมรีาคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) 
และอธบิดกีรมทางหลวงชนบท (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) รว่มกนัจา่ยเงนิค่าทดแทนเพิม่ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   การที่คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดค่าทดแทนบ้านครึ่งตึก
ครึง่ไม ้๒ ชัน้ (บา้นทรงไทย) โดยพจิารณาจากรายละเอยีดเกี่ยวกบัสิง่ปลูกสรา้ง อาคารหมายเลข 
CB ๐๐๑ คดิเป็นค่าวสัดุก่อสรา้งจากการถอดแบบแลว้ คดิราคาเป็นรายชิน้ตามราคาวสัดุก่อสรา้ง
ในส่วนกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกองดรรชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์กบัค่าแรงงาน ซึ่งก าหนดจากค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเงนิ ๒,๕๙๘,๗๗๒.๘๕ บาท รวมกบัค่าอ านวยการ ภาษ ีก าไร หรอื FACTOR (F) 
เท่ากับ ๑.๒๙๒๕ ของจ านวนดงักล่าว เป็นเงิน ๓,๓๕๘,๙๑๓.๙๑ บาท บวกด้วยค่าออกแบบ 
ควบคุมงานอีกร้อยละ ๔ เป็นเงนิ ๑๓๔,๓๕๖.๕๖ บาท หกัด้วยค่าเสื่อมราคาร้อยละ ๔ เนื่องจาก 
บ้านปลูกสร้างมาแล้วเป็นเวลา ๑๐ ปี เป็นเงิน ๑๐๓,๙๕๐.๙๑ บาท คิดเป็นค่าก่อสร้าง 
๓,๓๘๙,๓๑๙.๕๕ บาท  นอกจากนี้  คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นยังมีมติให้ปรับ 
ราคาค่าทดแทนเพิม่อกีรอ้ยละ ๒๐ เฉพาะส่วนรายการค่าทดแทนอาคารเพื่อชดเชยการที่วสัดุ 
มรีาคาสูงขึน้และชดเชยในส่วนค่าเสื่อมราคาของสิง่ปลูกสร้าง รวมเป็นค่าก่อสร้างบ้านครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) เป็นเงนิ ๔,๐๖๗,๑๘๓.๔๖ บาท เห็นว่า การก าหนดค่าทดแทน
ดงักล่าว ได้กระท าไปโดยมหีลกัเกณฑ์ทางวิชาการน่าเชื่อถือมากกว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคด ี
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ทัง้ปวงรวมทัง้การอ้างว่าการคดิราคาบ้านทรงไทยไม่สามารถใช้วธิถีอดแบบประมาณราคาได้
แบบบ้านทัว่ไปเนื่องจากต้องสัง่ท าชิ้นส่วนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ  ดงันัน้ การก าหนดค่าทดแทน
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) ของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น รวมทัง้ 
การเห็นชอบให้ยืนราคาดังกล่าวของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
จงึมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงบ้านทรงไทยซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล 
บางรกัน้อย อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีที่มขีนาดและรูปแบบเหมอืนกนัซึ่งซื้อมาจาก
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส. รวยเจรญิ ในราคา ๔,๕๐๐,๐๐ บาท เมื่อรวมค่าตกแต่งชัน้ล่างและพื้นที่
อื่นๆ อกี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จงึรวมเป็นราคาค่าก่อสรา้งบา้นทรงไทยหลงัดงักล่าว ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
นอกจากนี้ ผูฟ้้องคดยีงัไดน้ าบา้นทรงไทยซึง่ถูกเวนคนืในโครงการเดยีวกนั คอื อาคารหมายเลข 
CB ๐๕๖ ที่ได้ร ับเงินค่าทดแทนตัวบ้านในราคา ๔,๘๘๕,๖๙๘.๗๙ บาท มาเปรียบเทียบ  
โดยตัวบ้านดงักล่าวมขีนาดเล็กกว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีแต่ได้ค่าทดแทนมากกว่า นัน้ เห็นว่า  
ตามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการก าหนดค่าทดแทนสิง่ปลูกสรา้งอาคารหมายเลข CB ๐๐๑ ระบุว่า
บ้านหลงัดงักล่าวของผู้ฟ้องคดปีลูกสรา้งมาแล้วเป็นเวลา ๑๐ ปี และจากรูปถ่ายสิง่ปลูกสร้าง 
ที่ถูกเขตทางระบุว่า ท าการส ารวจบ้านหลงัดงักล่าวเมื่อวนัที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ กรณีจงึอาจ 
รบัฟงัได้ว่า บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) ของผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างเมื่อประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งสอดคล้องกับรายการในสารบญัจดทะเบียนของที่ดิน 
โฉนดทีด่นิเลขที ่๑๓๒๗ และเลขที ่๓๔๑๘๐ ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ทีว่่าผูฟ้้องคดไีดร้บัโอนทีด่นิทัง้สองแปลงดว้ยการใหเ้มื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จงึไม่อาจน าไปเปรยีบเทยีบ
กบับา้นทรงไทยซึง่ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดันนทบุรดีงักล่าว ซึง่ปลูกสรา้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได ้ประกอบกบั
การอ้างราคาบ้านทรงไทยที่จงัหวดันนทบุรี ว่ามรีาคาเฉพาะตวับ้าน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ 
ค่าตกแต่งอกี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จงึขอค่าทดแทนบ้านทรงไทย 
ของตนในราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการอ้างราคาของบ้านทรงไทย อาคารหมายเลข CB ๐๕๖ 
ซึ่งถูกเวนคืนตามโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยบ้านหลังดังกล่าว  
มขีนาดเล็กกว่าบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ได้รบัค่าทดแทนตัวบ้าน ๔,๘๘๕,๖๙๘.๗๙ บาท นัน้  
เป็นการกล่าวอา้งลอยๆ โดยผูฟ้้องคดมีไิดน้ าเสนอเอกสารหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืประกอบขอ้กล่าวอ้าง 
อกีทัง้ บ้านทรงไทยทัง้สองหลงัดงักล่าวไม่อาจน ามาเปรยีบเทยีบกบับ้านทรงไทยของผู้ฟ้องคดไีด ้
เพราะราคาค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง  ประเภท และคุณภาพวัสดุที่ใช ้ 
นอกจากน้ี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยท์ี่ถูกเวนคนืของผูฟ้้องคดแีล้ว 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถรื้อถอนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย)  
และขนยา้ยไปปลูกสรา้งในทีแ่ห่งใหม่โดยสามารถน าไปใช้ปลูกสรา้งบ้านหลงัใหม่ได้เพยีงครึง่เดยีว 
ส่วนไม้ที่เสยีหายไม่สามารถสร้างเขา้รูปแบบได้ ผู้ฟ้องคดไีด้น าไปถวายวดัที่จงัหวดัชลบุร ีนัน้  
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เหน็ว่า การทีผู่้ฟ้องคดสีามารถน าไมจ้ากบ้านทรงไทยทีถู่กเวนคนืบางส่วนไปปลูกสรา้งใหม่ได ้
และบางส่วนทีเ่สยีหายไปถวายวดั ถอืไดว้่าผูฟ้้องคดยีงัคงมกีรรมสทิธิใ์นไมจ้ากการรือ้ถอนบา้น
ภายหลงัถูกเวนคนื แสดงว่าผูฟ้้องคดไีดร้บัประโยชน์ในไมข้องบา้นทรงไทยทีถู่กรือ้ถอนดงักล่าว
อกีส่วนหนึ่ง นอกเหนือไปจากค่าทดแทนสิง่ปลูกสรา้งทีไ่ดร้บัไปจากทางราชการแลว้ แมว้่าจะมี
ค่าใช้จ่ายจากการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งและการขนยา้ยสิง่รือ้ถอน แต่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นได้ก าหนดค่าทดแทนในส่วนน้ีให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่างหากเป็นเงนิ ๑๒๘,๘๐๐ บาท  
ค่าขนย้ายทรพัยส์นิเป็นเงนิ ๔๐,๘๐๐ บาท ไว้แล้ว  ดงันัน้ การที่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นก าหนดค่าทดแทนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชัน้ (บ้านทรงไทย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเงนิ 
๔,๐๖๗,๑๘๔ บาท จงึมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๘๖/๒๕๕๕) 
 

  ๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้ 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๑.๓.๔ ค่าทดแทนท่ีดินส่วนท่ีเหลืออนัมีราคาลดลง 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

  ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอนัเน่ืองจากการท่ีต้องออกจากอสงัหาริมทรพัย์
ท่ีถกูเวนคืน       
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๔ การขอให้เวนคืนส่ิงปลกูสร้างส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจดัซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๖ การก าหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน  

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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 ๑.๗ การขอคืนท่ีดินท่ีถกูเวนคืน 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๘ ดอกเบีย้เงินค่าทดแทนการเวนคืน 

 

  กรณีท่ีผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รบัดอกเบี้ยในจ านวนเงินค่าทดแทนท่ีเพ่ิมขึ้น 
ในอตัราสงูสดุของดอกเบีย้เงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เม่ือ 
ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ท่ีจะได้รบัดอกเบี้ยในอตัราตามท่ีระบุไว้ในค าขอ ผู้ฟ้องคดี 
จึงชอบท่ีจะได้รบัดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของ
ธนาคารออมสินในจ านวนเงินค่าทดแทนท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เกินอัตราตามท่ีผู้ฟ้องคดี 
มีค าขอมา 

  สรปุข้อเทจ็จริง 

  ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด 
เขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการก าหนดราคาค่าทดแทนเบือ้งต้น 
ก าหนดค่าทดแทนโดยแบ่งพื้นทีท่ี่ถูกเวนคนืออกเป็นโซนตามเขตต าบลและได้ใช้ราคาประเมนิ
ทุนทรพัย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเกณฑ์ในการก าหนดค่าทดแทนเนื่องจาก 
ไม่มรีาคาซือ้ขายทีด่นิที่สูงกว่าราคาประเมนิทุนทรพัยฯ์ โดยก าหนดค่าทดแทนทีด่นิของผู้ฟ้องคดี
เป็น ๒ ราคา คือ ที่ดินในโซนย่อยที่ ๑.๑๖ ราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท และที่ดินในโซนย่อย 
ที่ ๑.๑๗ ราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  
ได้มีหนังสือแจ้งการน าเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน  สาขาสงขลา  
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตัง้แต่วนัที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าเงนิค่าทดแทนดงักล่าว 
ยงัไม่เป็นธรรม จงึยื่นอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) เพื่อขอ 
ค่าทดแทนเพิม่เป็นไรล่ะ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์พจิารณาแลว้เหน็ว่า 
ทีด่นิของผู้ฟ้องคดถีูกเวนคนืเกนิครึง่ ทีด่นิส่วนทีเ่หลอือยู่สองฝ ัง่ถนนเป็นรปูสามเหลี่ยมสองรูป 
จึงมีมติให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าทดแทนเบื้องต้น  
โดยเพิ่มจากไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท และจากไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ดงักล่าวแลว้ แต่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าเงนิค่าทดแทนดงักล่าวยงัมรีาคาทีต่ ่าเกนิไป ผูฟ้้องคดจีงึน าคดี
มาฟ้องต่อศาลขอใหม้คี าพพิากษาหรอืค าสัง่ก าหนดเงนิค่าทดแทนทีด่นิส่วนทีห่นึ่งเพิม่จากราคา
ไร่ละ ๙๖,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และที่ดินส่วนที่สองเพิม่จากราคาไร่ละ 
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๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไรล่ะ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วนัทีน่ าเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

  ส าหรบัประเดน็เรือ่งดอกเบีย้ในจ านวนเงนิค่าทดแทนทีเ่พิม่ขึน้ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น
มาตรา ๒๖ วรรคสาม๗ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ นัน้
แมบ้ทบญัญตัดิงักล่าวจะก าหนดเรื่องการไดร้บัดอกเบีย้ในจ านวนเงนิค่าทดแทนที่ เพิม่ขึน้ไวว้่า 
ให้ได้รบัดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสนิก็ตาม 
แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะได้รบัดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุไว้ในค าขอ  ดงันัน้ ผู้ฟ้องคด ี
จงึชอบที่จะได้รบัดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทฝากประจ าของธนาคาร
ออมสินในจ านวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้ฟ้องคดีมีค าขอ โดยในคดีน้ี 
เมื่อศาลมคี าวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รบั
ดอกเบีย้ในจ านวนเงนิที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวในอตัราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทฝากประจ า
ของธนาคารออมสินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เมือ่ผูฟ้้องคดมีคี าขอดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วนัที่น าเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รบัดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 
ของดอกเบีย้เงนิฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสนิในจ านวนเงนิค่าทดแทนที่เพิม่ขึน้ 
แต่ไมเ่กนิอตัราทีผู่ฟ้้องคดมีคี าขอ และเมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัไดว้่า ผูอ้ านวยการศูนยส์รา้งทางสงขลา 
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ได้น าเงนิค่าทดแทนเบือ้งต้นไปฝากธนาคารออมสนิ 
สาขาสงขลา เมื่อวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๔๔ ซึง่วนัดงักล่าวมผีลท าใหก้รรมสทิธิโ์อนไปเป็นของรฐั
และเจ้าหน้าที่มอี านาจเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวได้  ดงันัน้  
ผู้ฟ้องคดจีงึชอบที่จะได้รบัดอกเบี้ยนับแต่วนัดงักล่าว พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จ่ายเงนิ 
ค่าทดแทนที่ดนิเพิม่จ านวน ๒๘,๓๒๐ บาท พรอ้มดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝาก
ประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในจ านวนเงนิที่เพิ่ม
ดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคด ี 
ทัง้นี้  ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่))  

 

                                                 
๗ พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๒๖   ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีที่รฐัมนตรหีรอืศาลวินิจฉัยให้ช าระเงนิค่าทดแทนเพิม่ขึ้น ให้ผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิค่าทดแทนได้รบัดอกเบี้ย 

ในอตัราสงูสุดของดอกเบีย้เงนิฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสนิในจ านวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ นบัแต่วนัทีต่อ้งมกีารจ่าย
หรอืวางเงนิค่าทดแทนนัน้ 
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 ๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถกูเวนคืน 

  

  กรณีตามคดีพิพาทน้ีแม้จะไม่เข้าข่ายท่ีจะถือว่าผู้ฟ้องคดีต้องออกจาก
อสังหาริมทรพัย์ท่ีตนครอบครองหรือประกอบการค้าขายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า  
แห่งพระราชบญัญติัว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า การเวนคืนมีผลกระทบท าให้ท่ีดินท่ีเหลืออยู่ไม่สามารถประกอบกิจการ 
อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ได้ดงัเดิม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหาซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท าเลท่ีตัง้
และก่อสร้างอู่ เคาะพ่นสีรถยนต์แห่งใหม่ ผู้ ฟ้องคดีจึงควรได้ร ับเงินค่าทดแทน 
ความเสียหายจากการเวนคืนในกรณีน้ีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

  สรปุข้อเทจ็จริง 

  ผูฟ้้องคดเีป็นเจา้ของทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึง่ใชเ้ป็นสถานประกอบกจิการอู่ซ่อม
และเคาะพ่นสรีถยนต ์ ต่อมา ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวถูกเวนคนืบางส่วนตามพระราชกฤษฎกีา
ก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น
ก าหนดค่าทดแทนที่ดนิให้แก่ผู้ฟ้องคดรีาคาตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท รวมทัง้ค่าทดแทนที่ดนิ
ส่วนที่เหลอืมมีูลค่าลดลง ค่าทดแทนไมย้นืต้นและพชืผล และค่าทดแทนโรงเรอืน สิง่ปลูกสรา้ง 
ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร ับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พอใจจ านวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นก าหนดให้ จงึได้อุทธรณ์ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เพิม่ราคาค่าทดแทนที่ดนิ รวมทัง้ขอค่าทดแทนความเสยีหายอื่นๆ  
และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เป็นเงินปีละ  
๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งเมื่อได้มกีารรงัวดัปกัหลกัเขตที่ดนิส่วนที่ถูกเวนคืนแล้ว  
ทีด่นิส่วนทีเ่หลอืมขีนาดเลก็เกนิไปไมส่ามารถใชป้ระกอบกจิการอู่เคาะพ่นสรีถยนต์ได ้ผูฟ้้องคดี
จงึได้มีหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ให้เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลอืทัง้หมด แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มหีนังสือแจ้งให ้
ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะด าเนินการเวนคืนหรือจดัซื้อที่ดิน 
ส่วนทีเ่หลอืตามกฎหมายได ้และการก าหนดค่าทดแทนทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 
ส่วนผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดว้นิิจฉัยอุทธรณ์โดยใหเ้พิม่ค่าทดแทนทีด่นิ ค่าทดแทนทีด่นิส่วนทีเ่หลอือยู่
มรีาคาลดลง ส่วนค่าทดแทนความเสียหายที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจไม่ได้ก าหนดให้ เนื่องจาก  
เป็นความเสยีหายในอนาคตทีไ่ม่อาจคาดหมายไดว้่าจะเกดิขึน้แน่นอนหรอืไม่ และทีด่นิส่วนทีเ่หลอื 
จากการเวนคืน ไม่เป็นอุปสรรคจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบกิจการอู่ซ่อมและเคาะพ่นส ี
รถยนต์ได้โดยสิ้นเชงิ เพราะผู้ฟ้องคดสีามารถน าเงนิค่าทดแทนที่ได้รบัจากการเวนคนืไปใช ้
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เป็นทุนประกอบกจิการต่อไปได้ จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ร่วมกันช าระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันเวนคืนที่ดิน 
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งในส่วนทีเ่หลอืจากการเวนคนืทัง้หมด 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

  เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเดิมก่อนถูกเวนคืนใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจการอู่ซ่อมและเคาะพ่นสรีถยนต์ มเีนื้อที่จ านวน ๒ งาน ๒๐ ๙/๑๐ ตารางวา โดยมี
ด้านหน้าที่ดนิติดถนนทางหลวงจงัหวดั สายห้าแยกพ่อขุนเมง็รายยาวถึง ๔๐ เมตร  ต่อมา 
ถูกเวนคนืบางส่วนเป็นเนื้อที่จ านวน ๗๖ ตารางวา คงเหลอืที่ดนิ ๑ งาน ๔๙ ๙/๑๐ ตารางวา  
โดยมดีา้นหน้าทีด่นิตดิถนนทางหลวงจงัหวดั สายหา้แยกพ่อขุนเมง็ราย-อ าเภอเวยีงชยัคงเหลอื
ความยาวประมาณ ๑๐.๓๓ เมตร หรอื ๕.๑๖๕ วา และท าใหท้ีด่นิส่วนทีเ่หลอืมลีกัษณะตดิหวัมุมโคง้
ของถนนซึ่งจะเป็นอนัตรายแก่การประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสรีถยนต์และบ้านพกัอาศยัของ 
ผูฟ้้องคดทีี่อยู่ในบรเิวณดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึได้ยื่นหนังสอืขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เวนคนืที่ดนิ
ส่วนที่เหลอืและโรงเรอืน สิง่ปลูกสรา้งที่เป็นอู่เคาะพ่นสสี่วนที่เหลอืทัง้หลงัซึ่งใช้การไม่ได้และ 
สิง่ปลูกสร้างต่างๆ ที่เหลือทัง้หมด แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ปฏเิสธที่จะเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือ
เนื่องจากไมม่ดีา้นใดดา้นหนึ่งเหลอืน้อยกว่า ๕ วา หรอืเนื้อทีน้่อยกว่า ๒๕ ตารางวา ตามมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดจีงึยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เวนคนืที่ดนิส่วนที่เหลือทัง้หมด (บ้านพกั
อาศยั) ซึ่งต่อมาผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดว้นิิจฉัยอุทธรณ์ใหเ้วนคนืโรงเรอืนสิง่ปลูกสรา้งส่วนทีเ่หลอื
ทัง้หลงั (อู่เคาะพ่นส)ี โดยไม่รบัประเด็นการขอให้เวนคนืที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างในส่วนที่เหลอื
ทัง้หมด (บา้น) ไวพ้จิารณา  ดงันัน้ แมผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จะไม่ไดเ้วนคนืทีด่นิส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด
และโรงเรอืนสิง่ปลกูสรา้งส่วนทีเ่ป็นบา้นพกัอาศยัของผูฟ้้องคด ีอนัไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะถอืว่าผูฟ้้องคดี
ต้องออกจากอสงัหารมิทรพัยท์ี่ตนครอบครองหรอืประกอบการคา้ขายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า 
แห่งพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า 
ก่อนการเวนคนืที่ดนิมเีนื้อที่ ๒ งาน ๒๐ ๙/๑๐ ตารางวา โดยเน้ือที่ดนิที่ผู้ฟ้องคดใีช้เป็นพื้นที่
ประกอบธุรกิจอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ประมาณ ๗๖๔.๘๑ ตารางเมตร และใช้เป็นบ้านพกัอาศัย
จ านวน ๑๑๘.๗๕ ตารางเมตร แต่ส่วนทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิถูกเวนคนืประมาณ ๓๔๒.๕๐ ตารางเมตร 
เหลือเนื้อที่ใช้ประกอบธุรกิจจ านวน ๔๒๒.๓๑ ตารางเมตร จงึเห็นได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคด ี
ได้มขี้อจ ากัดและเสื่อมค่าที่จะใช้ในการประกอบกิจการอู่ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์  อีกทัง้  
ดา้นตดิถนนเดมิยาวประมาณ ๔๐ เมตร ภายหลงัถูกเวนคนื เหลอืความยาวเพยีง ๑๐.๓๓ เมตร  
และยงัเป็นปากทางที่เป็นหวัมุมโค้ง  ดงันัน้ หากจะยงัใช้เป็นที่เขา้-ออกรถยนต์ก็ย่อมจะท าให้
เกดิอนัตรายได้ กรณีจงึเหน็ว่า การเวนคนืทีด่นิในครัง้นี้ท าใหท้ีด่นิทีเ่หลอือยู่มเีนื้อทีค่่อนขา้งจ ากดั 
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โดยเมื่อส่วนหนึ่งเป็นที่ตัง้ของบ้านพกัอาศยัแล้ว ย่อมมผีลกระทบท าให้พื้นที่ที่เหลอืหลงัจาก 
หกัเป็นที่ตัง้ของบ้านพกัมเีนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะสามารถประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ 
ในที่ดนิที่เหลอืได้ดงัเดมิ โดยผู้ฟ้องคดกี็ได้มคี ารอ้งขอให้เวนคนืที่ดนิส่วนที่เหลอืและโรงเรอืน 
สิง่ปลูกสร้างทัง้หมดในที่ดนิที่เหลืออยู่นัน้ด้วยเพื่อจะได้น าเงนิค่าทดแทนไปหาที่ดนิผนืใหม ่  
แต่กไ็มไ่ดร้บัการพจิารณา จงึเป็นกรณีทีผู่ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหายจากการเวนคนื ซึง่มาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติว่า การเวนคืนอสังหาริมทรพัย์ 
จะกระท ามไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย... และต้องชดใชค้่าทดแทน
ที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รบัความเสียหาย 
จากการเวนคืนนัน้  ทัง้นี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสอง บัญญัติว่า การก าหนด 
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตอ้งก าหนดใหอ้ยา่งเป็นธรรม โดยค านึงถงึราคาทีซ่ือ้ขายกนัตามปกติ
ในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตัง้ของอสงัหารมิทรพัย์ ความเสยีหายของผู้ถูกเวนคืน 
และประโยชน์ที่รฐัและผู้ถูกเวนคนืได้รบัจากการใช้สอยอสงัหารมิทรพัย์ที่ถูกเวนคืน  ดงันัน้  
เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสียหายจากการถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดจีงึควรมสีิทธิได้รบัค่าทดแทน 
ความเสยีหายจากการเวนคนืทีด่นิทีม่ผีลกระทบท าใหท้ีด่นิทีเ่หลอือยู่ไม่สามารถประกอบกจิการ
อู่เคาะพ่นสรีถยนต์ไดด้งัเดมิ เมื่อผูฟ้้องคดจีะต้องใชเ้วลาในการหาซือ้ทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นท าเลทีต่ ัง้
และก่อสร้างอู่ เคาะพ่นสีรถยนต์แห่งใหม่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดประกอบกิจการ 
เป็นระยะเวลาหนึ่งท าให้ขาดรายได้ และไม่อาจคาดหมายว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด แต่เหน็ว่า
น่าจะใช้เวลาไม่เกนิประมาณ ๒ ปี ประกอบกบัจากหลกัฐานการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาประจ าปี (ภ.ง.ด. ๙๐) ปรากฏว่าผูฟ้้องคดมีรีายได้จากการประกอบกจิการ
อู่เคาะพ่นสรีถยนตห์ลงัหกัค่าใชจ้า่ยประมาณปีละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท  ดงันัน้ ผูฟ้้องคดจีงึควรไดร้บั
เงนิค่าทดแทนความเสยีหายจากการเวนคนืในกรณีนี้เป็นเงนิ ๓๖๐,๐๐๐ บาท  พพิากษาให ้
ผู้ถูกฟ้องคดจี่ายค่าทดแทนความเสยีหายเนื่องจากที่ดนิที่เหลอือยู่ไม่สามารถประกอบกิจการ 
อู่เคาะพ่นสรีถยนตไ์ดใ้หแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นเงนิ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ท่ี อ.๙๑/๒๕๕๕) 
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๒. การรอนสิทธิ 

 

 ๒.๑ การรอนสิทธิเพ่ือบริการสาธารณะเก่ียวกบัไฟฟ้า 

 

  ๒.๑.๑ การก าหนดแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า 

 

   กรณีท่ีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคอาศยัอ านาจตามกฎหมายในการติดตัง้
สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถีด้านหน้าท่ีดินของผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากมีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการเพ่ือความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน การกระท า
ดงักล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี  อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า 
การด าเนินการดงักล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี หรือท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั
ความเดือดร้อนจนเกินสมควร การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคย่อมมีหน้าท่ีต้องแก้ไขหรือเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผูฟ้้องคดี 

   สรปุข้อเทจ็จริง 

   ผูฟ้้องคดเีป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ เป็นทีด่นิว่างเปล่าตัง้อยู่ตดิกบับาทวถิี
ของถนนสุขุมวทิ ระหว่างกโิลเมตรที่ ๒๖๘ ถงึกโิลเมตรที่ ๒๖๙ ซึ่งที่ดนิมหีน้ากว้าง ๑๐ เมตร  
เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ด าเนินการก่อสร้าง 
เสาไฟฟ้าและพาดสายส่งไฟฟ้าตามแนวบาทวิถีของถนนสุขุมวทิในเขตเทศบาลเมอืงแกลง 
ระยะทางประมาณ ๑ กโิลเมตร โดยได้รบัอนุญาตจากกรมทางหลวงในการก่อสรา้งเสาไฟฟ้า
และพาดสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ปกัเสาไฟฟ้าบรเิวณบาทวถิดี้านหน้าที่ดนิ
ของผูฟ้้องคดจี านวน ๑ ตน้ แต่เน่ืองจากเสาไฟฟ้าดงักล่าวเป็นจุดสิน้สุดของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
ระหว่างสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดหรือสายเคเบิลอากาศกับสายหุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัดและ 
สายเปลอืย ท าให้สายส่งไฟฟ้าทีพ่าดผ่านบนเสาไฟฟ้ามแีรงดงึและน ้าหนักแต่ละดา้นไม่เท่ากนั 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึต้องตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าทัง้สองด้านของเสาไฟฟ้าเพื่อให้เสาไฟฟ้า 
มคีวามมัน่คงปลอดภยั สามารถรบัแรงดงึและน ้าหนักของสายไฟฟ้าได ้ซึง่การตดิตัง้สายยดึโยง
เสาไฟฟ้าดงักล่าวท าใหท้ีด่นิของผูฟ้้องคดเีหลอืทางเขา้ออกสู่ถนนสุขุมวทิ ๕.๕ เมตร ผูฟ้้องคดี
จึงยื่นหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนสายยึดโยงเสาไฟฟ้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
แจ้งผู้ฟ้องคดวี่า ไม่สามารถรื้อถอนสายยดึโยงเสาไฟฟ้าตามที่ผู้ฟ้องคดรี้องขอได้  ผู้ฟ้องคด ี
เหน็ว่า การตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าบรเิวณบาทวถิดีา้นหน้าทีด่นิของผูฟ้้องคด ีเป็นการปิดกัน้
ทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถน ารถยนต์เข้าออกที่ดินได้ ที่ดิน 
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดด้งัเดมิ เป็นการกระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคด ีจงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอแกลง  
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(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ร่วมกนัรือ้ถอนสายยดึโยงเสาไฟฟ้าบรเิวณบาทวถิดี้านหน้าที่ดนิของผู้ฟ้องคด ี
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองด าเนินการให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทัง้ 
ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองรว่มกนัชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคดเีป็นเงนิจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท   

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ มอี านาจตามกฎหมายและได้อาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
ในการติดตัง้สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถีด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งปรากฏ
ขอ้เท็จจรงิว่า สายยดึโยงเสาไฟฟ้าดงักล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัในการปกัเสาไฟฟ้า และการ
ตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าดงักล่าวก็มคีวามจ าเป็นเน่ืองจากเสาไฟฟ้าที่ตัง้อยู่บรเิวณบาทวถิี
ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นจุดสิ้นสุดของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มาบรรจบกันระหว่าง 
สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดหรือสายเคเบิลอากาศกับสายหุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัดและสายเปลือย  
ท าให้สายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้ามแีรงดงึและน ้าหนักแต่ละด้านไม่เท่ากนั หากมแีรงมากระทบกบั
เสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้าอาจลม้ไดห้ลายต้น ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าทัง้สองด้าน
เพื่อป้องกนัอนัตรายที่จะเกดิจากเสาไฟฟ้าล้มลง ซึง่เหน็ว่า เมื่อการตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้า
ดงักล่าวมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 
และหากไมต่ดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าดงักล่าวอาจเกดิอนัตรายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้การตดิตัง้
สายยดึโยงเสาไฟฟ้าบรเิวณบาทวถิดี้านหน้าที่ดนิของผู้ฟ้องคดจีงึเป็นการกระท าทางปกครอง
โดยชอบดว้ยกฎหมาย ไม่เป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ีและผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองไม่มคีวาม
รบัผดิทางละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี อย่างไรก็ตาม แมก้ารตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าบรเิวณบาทวถิี
ดา้นหน้าทีด่นิของผูฟ้้องคดจีะเป็นการกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย และไม่เป็นการกระท าละเมดิต่อ
ผูฟ้้องคด ีแต่ถ้าการตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าดงักล่าวไปก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคด ี
หรอืท าให้ผูฟ้้องคดไีดร้บัความเดอืดรอ้นจนเกนิสมควร ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองกม็หีน้าที่ต้องแก้ไข
หรอืเยยีวยาความเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ีซึ่งคดน้ีีผู้ฟ้องคดฟ้ีองว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง
ติดตัง้สายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณบาทวิถีด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกีดขวาง
ทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออกที่ดินสู่ถนนสุขุมวิทได ้ 
โดยผู้ฟ้องคดไีด้ขอให้ศาลมคี าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองรื้อถอนสายยดึโยงเสาไฟฟ้า
ดงักล่าว และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ข้อเท็จจริง 
รบัฟงัได้ว่า ที่ดนิของผู้ฟ้องคดมีคีวามกว้างด้านหน้า ๑๐ เมตร และผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองได้ใช้
พื้นที่บาทวิถีด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดตัง้สายยึดโยงเสาไฟฟ้าโดยวัดความกว้างได ้ 
๔.๕ เมตร ที่ดนิของผู้ฟ้องคดจีงึเหลอืทางเขา้ออกสู่ถนนสุขุมวทิ ๕.๕ เมตร ซึ่งเหน็ว่า การที่ 
ผู้ฟ้องคดีคงเหลือทางเข้าออกที่ดิน ๕.๕ เมตร ดงักล่าว ผู้ฟ้องคดียงัสามารถเข้าออกที่ดิน 
โดยใชร้ถยนตไ์ด ้ประกอบกบัปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า ทีด่นิของผูฟ้้องคดเีป็นทีด่นิว่างเปล่า มตี้นไม้
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และวชัพชืขึน้อยู่เต็มพื้นที่ จงึแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดมีไิด้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิแต่อย่างใด 
ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดทีี่ว่า การติดตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าดงักล่าว ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่อาจ
ประกอบกิจการร้านอาหารและปลูกสร้างบ้านพกัอาศัยในที่ดนิได้ นัน้ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคด ี
ยงัสามารถเขา้ออกที่ดนิโดยใช้รถยนต์ได ้การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้า
ดงักล่าวจึงมิได้เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการร้านอาหารและปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 
ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีสามารถออกแบบสิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได ้ 
และในทางกลบักนั การตดิตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าดงักล่าวกเ็ป็นการป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแก่
ผู้ฟ้องคดดี้วย กรณีจงึเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองติดตัง้สายยดึโยงเสาไฟฟ้าบรเิวณ 
บาทวิถีด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี มไิด้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและมไิด้ท าให ้
ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเดอืดรอ้นจนเกินสมควร  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๗๑๓/๒๕๕๔) 
 

  ๒.๑.๒ การก าหนดเงินค่าทดแทน 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๒.๑.๓ ผูมี้สิทธิได้รบัเงินค่าทดแทน 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. การเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายกรณีเพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง 
 

 ๓.๑ การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์
แก่ผูร้บัค าสัง่ 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๓.๒ การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์
แก่ผูร้บัค าสัง่ 

  
  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ  
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บทท่ี ๑๙ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการพสัด ุ
 
๑. การจดัท าประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 

  

 ๑.๑ การก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุต้องการซ้ือหรืองานท่ีต้องการจ้าง 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๒ การก าหนดคณุสมบติัของผูมี้สิทธิเข้าเสนอราคา 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
    

 ๑.๓ การก าหนดสถานท่ีและระยะเวลาในการขอรบัหรือขอซ้ือเอกสารจัดซ้ือ 
หรือจดัจ้าง 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ  
 

 ๑.๔ การก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีบทลงโทษโดยการยึดหลักประกันซองของ 
ผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 

  คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์มีอ านาจตาม 
ข้อ ๗ (๕)๑ ประกอบข้อ ๕๒ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการก าหนดหลกัเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบติั 

                                           
๑-๒ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     ขอ้ ๕  ความสมัพนัธก์บัระเบยีบอื่น 
    นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการตามระเบียบ 

ส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ หรอืระเบยีบอื่นของหน่วยงานนัน้ๆ ควบคู่ไปด้วย เวน้แต่คณะกรรมการการพสัดุว่าดว้ย 
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก าหนดหรอืวนิิจฉยัเป็นประการอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
    ขอ้ ๗  อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ 
 กวพ.อ. มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

ฯลฯ                       ฯลฯ 
 (๕) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดการปฏบิตัใินกระบวนการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้มีบทลงโทษ 
ผู้เสนอราคาด้วยการยึดหลกัประกนัซองหากปรากฏข้อเท็จจริงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ประกอบกบัเง่ือนไขการยึดหลกัประกนัซองเป็นเง่ือนไขก่อนเข้าท าสญัญาระหว่างผู้เสนอราคา
กบัหน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ เกิดจากความสมคัรใจและความยินยอมของทัง้สองฝ่าย 
ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย   ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการฯ มีมติก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การก าหนดบทลงโทษผู้เสนอราคาโดยยึดหลกัประกนัซอง จึงไม่ถือเป็นการสร้างขัน้ตอน
โดยไม่จ าเป็น และเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ หรือสร้างภาระให้แก่ผู้เสนอราคาเกินสมควร  
การท่ีหน่วยงานทางปกครองน ามติข้างต้นมาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในประกาศ 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสฯ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีซึ่ง เ ป็นผู้ซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝ ัง่ซ้าย)ฯ ฟ้องว่า
คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ไดม้มีตใิหก้ าหนด
หลกัเกณฑ์และรายละเอียดการปฏบิตัิในกระบวนการเสนอราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยก าหนดให้มีบทลงโทษด้วยการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีมี 
ผู้เสนอราคาหลายรายและได้ลงทะเบียนแล้ว แต่เมื่อถึงก าหนดเวลาเสนอราคาปรากฏว่า  
ผู้เสนอราคามาไม่ทันลงทะเบียน หรือมาลงทะเบียนแล้วไม่ Log in เข้าสู่ระบบ หรือ Log in  
เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา ให้ยึดหลักประกันซองตามเอกสารประกวดราคาได ้  
ซึง่กรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ได้มหีนังสอื 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิม่ความคล่องตวัและ
แนวทางการปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้งให้ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจต่างๆ รวมถึงกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑) ทราบ  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดป้ระกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝ ัง่ซ้าย)ฯ โดยน าหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การยดึหลกัประกนัซองของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ดงักล่าวมาก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาดว้ย 
ผู้ฟ้องคดไีด้ซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาขา้งต้นแล้ว แต่เหน็ว่าขอ้ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาไมช่อบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากขอ้ ๑๐ (๑) ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย
การพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ฯ ไม่ได้ก าหนดให้มกีารยดึหลกัประกนัซอง ประกอบกบั
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การมมีตใิห้ยดึหลกัประกนัซองถอืเป็นสาระส าคญัหากจะมขีอ้ก าหนดดงักล่าวผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
จะต้องเสนอแนะขอแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบน้ีต่อคณะรฐัมนตร ีแต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
กระท าโดยไมไ่ดผ้่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีต่อยา่งใด  นอกจากนี้ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
ยังเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องรับผิดหรือ รับภาระมากกว่า 
ที่กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคดีจงึมคี าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกเพิกถอนข้อก าหนดในการ 
รบิหลกัประกันซองข้างต้น แต่ได้รบัการปฏิเสธ ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอน
ข้อก าหนดตามเอกสารประกวดราคาดังกล่าว รวมทัง้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ก าหนดให ้
มบีทลงโทษโดยการยดึหลกัประกันซองของผู้มสีิทธิเสนอราคา และหนังสือกรมบญัชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนข้อ ๒.๓ เรื่อง การยึด
หลกัประกนัซอง 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  แมต้ามขอ้ ๑๐ (๑)๓ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีาร 
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมไิด้ก าหนดใหอ้ านาจแก่ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
ที่จะยึดหลักประกันซอง กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการ 
เสนอราคาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดกต็าม แต่เนื่องจากการจดัหาพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
เป็นการจดัหาพสัดุอีกรูปแบบหนึ่ งภายใต้การจดัหาพสัดุตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลกัเกณฑ์ใดที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แล้วในระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ กใ็หด้ าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามข้อ ๕ ของระเบียบ 

                                           
๓ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ขอ้ ๑๐ การเสนอราคา 
   เมื่อพจิารณาคดัเลอืกเบื้องต้นตามขอ้ ๙ และได้รบัแจ้งวนั เวลาและสถานทีเ่สนอราคาจากอธบิดกีรมบญัชีกลางแล้ว  

ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อด าเนินการ  
เขา้สู่กระบวนการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ดงันี้ 

   (๑) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอ ราคาก่อนเวลา 
เริม่การเสนอราคา โดยใหแ้จง้ชื่อตามแบบที ่กวพ.อ. ก าหนดในวนัเสนอราคาและใหเ้ขา้ประจ าในสถานทีต่ามทีค่ณะกรรมการ
ประกวดราคาจดัไว ้โดยแยกจากผูม้สีทิธเิสนอราคารายอื่น และมเีจา้หน้าทีข่องรฐัตามทีค่ณะกรรมการประกวดราคามอบหมาย 
อกีหนึ่งคนเขา้ประจ า หา้มมกีารตดิต่อสือ่สารกบับุคคลอื่นไมว่่าดว้ยวธิใีด เมือ่ถงึเวลาเริม่การเสนอราคาแลว้ ผูม้สีทิธเิสนอราคา 
จะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขอถอนผู้แทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด 
ไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน  เวลาและสถานที่ที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิ 
เสนอราคา แล้วแจ้งผู้แทนผู้มสีทิธิเสนอราคาที่เหลอือยู่ทุกรายเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้ามผีู้มสีิทธเิสนอราคา 
เพยีงรายเดยีวเมือ่ถงึเวลาเริม่การเสนอราคาใหน้ าความในขอ้ ๙ (๔) มาใชโ้ดยอนุโลม 

ฯลฯ     ฯลฯ 



 

 

๘๓๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เว้นแต่
คณะกรรมการการพสัดุว่าดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์จะก าหนดหรอืวนิิจฉัยเป็นประการอื่น  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ มมีตใิห้ก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการก าหนดบทลงโทษผู้เสนอราคา 
โดยยดึหลกัประกนัซอง เป็นการกระท าทีอ่าศยัอ านาจตามความในขอ้ ๗ (๕)๔ ประกอบขอ้ ๕๕ 
ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จงึมอี านาจในการก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว และไม่เป็นการก าหนด
บทลงโทษทีอ่อกโดยนอกเหนืออ านาจตามขอ้ ๑๐ (๑) ของระเบยีบเดยีวกนั  และเมื่อหลกัเกณฑ์
การยดึหลกัประกนัซองดงักล่าวก าหนดโดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ซึง่อาศยัอ านาจหน้าทีต่ามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตรดีงักล่าว จงึไมต่อ้งผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีต่อยา่งใด    
  นอกจากนี้ การจดัซื้อพพิาทเป็นบรกิารสาธารณะที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง รวดเรว็ 
หากการจดัซื้อต้องยกเลิกแล้วเริม่ด าเนินการใหม่ จะท าให้เนิ่นช้าเป็นอุปสรรคในการจดัท า
บรกิารสาธารณะ  ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๓ ไดม้มีตวิางหลกัเกณฑใ์หม้บีทลงโทษโดยการ
ยดึหลักประกันซองของผู้มสีิทธิเสนอราคา ซึ่งการก าหนดเกี่ยวกับการยดึหลกัประกันซอง  
เป็นการก าหนดค่าเสยีหายไวล้่วงหน้า ในกรณีทีผู่้มสีทิธเิสนอราคาไม่สามารถด าเนินการเสนอราคา 
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการตัง้แต่เริ่มการประกวดราคาจนสิ้นสุด
กระบวนการ ทัง้ทางด้านการเตรยีมบุคคล เอกสาร สถานที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
นอกจากนัน้ การก าหนดเกี่ยวกบัการยดึหลกัประกนัซองยงัถือเป็นค่าเสยีหายในเชงิลงโทษ  
ผู้มสีทิธเิสนอราคาที่ท าให้ทางราชการเสียประโยชน์ที่จะได้รบัจากการแข่งขนักนัเสนอพสัดุ 
ทีด่ทีีสุ่ดในราคาทีต่ ่าสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่รฐั ทัง้ยงัเป็นมาตรการป้องกนัมใิหม้กีารสมยอมกนั
ในการเสนอราคา ตลอดจนป้องกนัการกระท าใดๆ ของผูเ้สนอราคาทีม่ลีกัษณะเป็นการขดัขวาง
มใิหก้ารเสนอราคาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึต้องมกีารก าหนดเงื่อนไขการวางหลกัประกนัซอง
                                           

๔-๕ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ขอ้ ๕  ความสมัพนัธก์บัระเบยีบอื่น 
     นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนัน้ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพสัดุ 
ว่าดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก าหนดหรอืวนิิจฉยัเป็นประการอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
      ขอ้ ๗  อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ 
 กวพ.อ. มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
                  (๕) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดการปฏบิตัใินกระบวนการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๘๓๑ 

 

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในเอกสารประกวดราคาเพื่อให้ผูเ้สนอราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขดงักล่าวก่อนเขา้เสนอราคา
และใช้ประกอบการตดัสนิใจในการจะเขา้ร่วมเสนอราคากบัหน่วยงานที่จดัหาพสัดุ เหน็ได้ว่า 
เงือ่นไขการยดึหลกัประกนัซองเป็นเงื่อนไขก่อนเขา้ท าสญัญาระหว่างผูเ้สนอราคากบัหน่วยงาน
ทีจ่ดัหาพสัดุ เกดิจากความสมคัรใจและความยนิยอมของทัง้สองฝ่ายทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าว 
ซึง่จะท าให้การเสนอราคาด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเป็นการสร้างขัน้ตอน 
โดยไม่จ าเป็น และเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้เสนอราคา สร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
หรอืผูป้ระกอบการรายอื่นเกนิสมควร จงึฟงัไมข่ึน้ 
  เมื่อได้วนิิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีด
การปฏบิตัใินกระบวนการเสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยก าหนดให้มีบทลงโทษ 
ผูเ้สนอราคาโดยยดึหลกัประกนัซอง เป็นการกระท าที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ดงันัน้ การที่ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้น ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาใช้ในการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกสฯ์ จงึชอบดว้ยกฎหมายเช่นกนั  
  นอกจากน้ี การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ฯ นัน้ 
หนังสอืดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เป็นการจดัระเบยีบภายในของฝ่ายบรหิารหรอืแนวทาง 
ในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัเท่านัน้ ไม่ไดก่้อใหเ้กดิสทิธหิน้าทีห่รอืมผีลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๗๓/๒๕๕๔) 
 

๒. การเผยแพร่ประกาศจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๓. การอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

  ๓.๑ การตดัสิทธิผูเ้สนอราคา 
   

 ๓.๑.๑ การตดัสิทธิผูเ้สนอราคาในการจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีทัว่ไป 

 

  กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการพิจารณาซ้ือหรือจ้างท่ีมีลกัษณะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพสัดุหรือข้อก าหนด
คุณสมบติัของผู้เสนอราคา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในเอกสารประกวดราคา และ 



 

 

๘๓๒    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ใช้หลกัเกณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการพิจารณาประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
ของผู้เสนอราคาทุกราย เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ ของระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  อีกทัง้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงาน 
ทางปกครองท่ีจะก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของหลกัเกณฑ์การพิจารณา โดยมิได้จ ากดั
อยู่เฉพาะหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะของเทคโนโลยีของพสัดแุต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้  
แต่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ท่ีหน่วยงานทางปกครอง 
จะได้รบัประกอบด้วย  นอกจากน้ี แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครอง 
ได้ก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมรายละเอียดการพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกวดราคา แต่หากเป็นการก าหนดรายละเอียดขยายความตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศประกวดราคาเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณาและลดการใช้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคา 
ได้ซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัการประกวดราคา รวมทัง้ได้ช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ตามเอกสารท้ายเอกสารการประกวดราคาให้ผูเ้สนอราคาทราบ โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคา
ได้โต้แย้งคดัค้านหรือซักถามแต่อย่างใดแล้ว การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงักล่าว 
จึงมิใช่เป็นการก าหนดขึ้นภายหลงัการประกาศประกวดราคาแต่อย่างใด  ดงันัน้ การท่ี
หน่วยงานทางปกครองพิจารณาตัดสิทธิไม่เปิดซองข้อเสนอราคาของผู้ ฟ้องคดี 
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าว จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายและ 
ไม่เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี 

  สรปุข้อเทจ็จริง 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี(ผูถู้กฟ้องคด)ี ไดป้ระกาศประกวดราคา
จา้งอบรมและพฒันาโปรแกรมระบบบรหิารขอ้มลูนักศกึษา โดยก าหนดให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน
พรอ้มซองเสนอราคาแยกเป็น ๒ ส่วน คอื บญัชเีอกสารส่วนที ่๑ ดา้นคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
และบญัชเีอกสารส่วนที่ ๒ ซึ่งในส่วนนี้แยกเป็นซองขอ้เสนอด้านเทคนิคมาตรฐานการพฒันาระบบ
และขอ้เสนออื่นๆ กบัซองขอ้เสนอราคา  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดไีดก้ าหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาทุกราย
รวมทัง้ผู้ฟ้องคดีน าระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาที่เคยพัฒนาให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
และใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพไปท าการสาธติเพื่อประกอบการพจิารณาของผู้ถูกฟ้องคด ี
โดยผู้ถูกฟ้องคดไีด้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาซกัถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการประกวดราคา
รวมทัง้ได้ชี้แจงตารางการก าหนดเกณฑ์พิจารณารายละเอียดประกอบการจ้างอบรม 
และพัฒนาระบบฯ ตามที่ปรากฏในเอกสารท้ายเอกสารการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วย 
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เกณฑก์ารพจิารณาทัง้สิน้ ๕ ส่วน รวมทัง้ไดแ้จง้ใหท้ราบว่าผูเ้สนอราคาต้องผ่านเกณฑพ์จิารณา
ขัน้ต ่ารอ้ยละ ๖๐ ผูฟ้้องคดไีดเ้ขา้ยื่นเอกสารประกวดราคาและไดผ้่านการพจิารณาในส่วนที่ ๑ แล้ว 
หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดไีดก้ าหนดให้ผูเ้สนอราคาทุกรายน าระบบไปทดลองใช ้ ต่อมา ปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคเน่ืองจากได้คะแนนรวมต ่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้คะแนนตามตารางที่พจิารณาระดบัความน่าเชื่อถือ 
และความมัน่คงของผู้เสนอราคาจากทุนจดทะเบยีน โดยมไิด้พจิารณาจากผลประกอบการหรอื
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน และการนบัจ านวนผลงานโดยพจิารณาจากเอกสารรบัรองผลงาน
จากสถาบันอุดมศึกษาตามโครงสร้างการบริหารของสถาบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นภายหลัง ท าให้ผลงานที่ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารรบัรองผลงาน 
จากสถาบนัการศกึษาจ านวน ๑๐ แห่ง ถอืเป็นผลงานที่รบัรองจากสถานศกึษาเพยีงแห่งเดยีว
ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินจ านวนผลงาน ๑ คะแนน จากที่ควรจะได้ ๕ คะแนน  
การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และไม่เปิดเผยให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึง 
เหตุที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัความเสยีหายขาดประโยชน์และเสยีโอกาส 
จากการไม่ได้เปิดซองในส่วนที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีที่ตัดสิทธ ิ
ไมเ่ปิดซองราคาของผูฟ้้องคดพีรอ้มทัง้ขอดูคะแนนและค าชีแ้จง แต่ไม่ไดร้บัค าชีแ้จงแต่อย่างใด 
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีีต่ดัสทิธผิูฟ้้องคดแีละใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ชดใชค้่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
ประเมนิ ซึง่ปรากฏรายละเอยีดและวธิกีารพจิารณาไว้ในเอกสารการประกวดราคา และผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นมาตรฐานในการพิจารณาประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิค  
ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายละเอียด
ประกอบการจ้างเพื่อให้คะแนนโดยก าหนดเป็นระดบัการให้คะแนนตามจ านวนผลงานเพื่อใช ้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารายละเอียดผู้เสนอราคาทุกรายในแนวทางเดียวกัน และปรากฏว่า
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาไดใ้ห้คะแนนผูฟ้้องคดตีามมตเิกณฑก์ารพจิารณา 
ดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ ๕๒ จงึมมีติให้คนืซองใบเสนอราคาให้กบัผู้ฟ้องคด ีเน่ืองจากผู้ฟ้องคด ี
ได้คะแนนรวมในการประเมินต ่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ดังนัน้ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดขึ้นและใช้ในการพิจารณาจึงชอบด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
 



 

 

๘๓๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๔๖ และข้อ ๕๕๗ แล้ว  นอกจากนี้ การก าหนดหลกัเกณฑ ์
การพจิารณาเป็นดุลยพนิิจของผู้ถูกฟ้องคดทีี่จะก าหนดหลกัเกณฑ์และรายละเอียดของหวัข้อ 
การพิจารณาด้านต่างๆ  อีกทัง้ ข้อ ๕๔ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดเพยีงว่า  ทัง้นี้ ให้ก าหนดวิธกีาร ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์การพิจารณา 
ไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย  ดงันัน้ การก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาของ 
ผู้ถูกฟ้องคดจีงึไม่จ ากดัอยู่เฉพาะแค่การก าหนดหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวกบักรณีที่ค านึงถงึลกัษณะ
ของเทคโนโลยีของพัสดุแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะไดร้บัประกอบดว้ย  นอกจากนี้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวก็เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย 
ให้เป็นแนวทางเดยีวกนัเพื่อมใิห้เกิดการได้เปรยีบเสยีเปรียบของผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด  
อีกทัง้ การก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมรายละเอียดการพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกวดราคาเป็นการก าหนดรายละเอียดเพื่อขยายความให้เกดิความชดัเจนในการพจิารณา
และลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการให้คะแนน  
และผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาทุกราย รวมทัง้ผู้ฟ้องคดไีด้ซกัถามรายละเอียด

                                           
๖-๗  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      ข้อ ๕๔ การซื้อหรือการจ้างที่มีล ักษณะจ าเป็นจะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือข้อก าหนด  
คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เสนอราคา ซึ่งอาจจะมขีอ้เสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดยีวกนัเป็นเหตุให้มปีญัหาในการพจิารณาตดัสนิ และเพื่อ 
ขจดัปญัหาดงักล่าวจ าเป็นต้องให้มกีารปรบัปรุงขอ้เสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  
หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ด าเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัการประกวดราคาทัว่ไป เวน้แต่การก าหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคายืน่ซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 
             (๑) ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออืน่ๆ 
 (๒) ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
 (๓) ซองขอ้เสนอทางการเงนิตามขอ้ ๕๖ (ถา้ม)ี 
 ทัง้นี้ ใหก้ าหนดวธิกีาร ขัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาดว้ย 
 ขอ้ ๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ ๕๔ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาท าหน้าที่เปิดซองขอ้เสนอ 
ดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาแทนคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาตามขอ้ ๔๙ (๕) และพจิารณาผลการประกวดราคา
ตามขอ้ ๕๔ โดยถอืปฏบิตัติามขอ้ ๕๐ ในส่วนทีไ่มข่ดักบัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาขอ้เสนอด้านเทคนิคและขอ้เสนออื่นของผู้เขา้เสนอราคาทุกรายและคดัเลือกเฉพาะรายที่เสนอ  
ได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สุด ในกรณีจ า เป็น จะเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจง 
ในรายละเอยีดขอ้เสนอเป็นการเพิม่เตมิขอ้หนึ่งขอ้ใดกไ็ด้ 
 (๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคดัเลือกตาม (๑) แล้ว ส าหรบัรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา  
ใหส้่งคนืซองขอ้เสนอดา้นราคา และซองขอ้เสนอทางการเงนิ (ถา้ม)ี โดยไมเ่ปิดซอง 
 ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงนิในกรณีนี้ ให้ส่วนราชการแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญ  
ดา้นเทคนิค และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อหรอืการจา้งอย่างน้อยดา้นละ ๑ คน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดว้ย 
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เกี่ยวกับการประกวดราคา ทัง้ได้ชี้แจงตารางการก าหนดเกณฑ์พิจารณารายละเอียด
ประกอบการจ้างอบรมและพฒันาระบบฯ ตามเอกสารท้ายเอกสารการประกวดราคา รวมทัง้ 
แจ้งให้ทราบว่าผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาขัน้ต ่ าร้อยละ ๖๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีและ 
ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบแลว้ โดยผูฟ้้องคดกีม็ไิดโ้ต้แยง้คดัคา้นหรอืซกัถามรายละเอยีดเกณฑ์
การพจิารณารายละเอยีดประกอบการประกวดราคาแต่อย่างใด การก าหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ
ของผูถู้กฟ้องคดจีงึมใิช่เป็นการก าหนดหลกัเกณฑข์ึน้ภายหลงัการประกาศประกวดราคา 
  ส าหรบัการพจิารณาให้คะแนนในส่วนที่เกี่ยวกบัระดบัความน่าเชื่อถือและ
ความมัน่คงของผู้เสนอราคาโดยพจิารณาจากทุนจดทะเบยีน นัน้  เหน็ว่า ทุนจดทะเบยีนแสดงถงึ
เงนิทุนทีบ่รษิทัสามารถที่จะใชใ้นการบรหิารกจิการและแสดงถงึความมัน่คงของบรษิทัไดม้ากกว่า
การพิจารณาจากผลประกอบการของบรษิัท เนื่องจากผลประกอบการของบรษิัทอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากปจัจยัด้านต่างๆ โดยเฉพาะปจัจยัทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  
จงึมคีวามไมแ่น่นอนเมือ่เทยีบกบัทุนจดทะเบยีนของบรษิทั หากจะมกีารเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน 
จะต้องมีการด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัทยังปรากฏ 
อยู่ในหนังสอืรบัรองซึ่งกรมทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เพื่อรบัรองบรษิัทนัน้ๆ  
ว่าด าเนินกิจการประเภทใดและมีทุนจดทะเบียนบริษัทเท่าใด  ดังนัน้ การน าทุนจดทะเบียน 
ของบรษิทัมาเป็นหลกัเกณฑจ์งึมคีวามน่าเชื่อถอืและแสดงถงึความมัน่คงของบรษิทั  
   ส่วนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเรื่องการนับจ านวนผลงานของสถาบนัอุดมศกึษา 
โดยยดึหลกัตามโครงสรา้งการบรหิารของสถาบนัตามพระราชบญัญตักิารศกึษา นัน้  เมื่อพจิารณา
จากหนังสือรบัรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าเป็นเอกสารที่รบัรอง 
การท างานซอฟท์แวร์ระบบบรหิารข้อมูลทะเบยีนนักศึกษาและระบบงานอินเตอร์เน็ต  (WEB 
BASE APPLICATION) รวมทัง้งานบรกิารฐานขอ้มูล (RDBMS) แบบเดยีวกนัทุกแห่งโดยผู้ฟ้องคดี
ไม่จ าต้องพฒันาโปรแกรมขึน้ใหม่ จงึเป็นการน าผลงานเดมิไปใช้ไดอ้กี  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ก าหนดคะแนนสถาบนัเป็นหลกัเพื่อใหไ้ดผู้้เสนอราคาทีส่ามารถพฒันาโปรแกรมที่มปีระสทิธภิาพ
แตกต่าง ซึ่งผู้เสนอราคาที่มผีลงานการพฒันาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ในสถาบนัศึกษา 
ที่หลากหลายย่อมมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าผู้เสนอราคาที่มีผลงานที่ได้ ร ับการรับรองจาก
สถาบนัอุดมศึกษาเหมอืนกัน การพจิารณาให้คะแนนของผู้ถูกฟ้องคดจีงึเป็นการปฏบิตัิตาม
หลกัเกณฑ์และชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพจิารณาตดัสิทธิไม่เปิดซอง
ข้อเสนอราคาของผู้ฟ้องคดจีงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระท าละเมดิต่อ 
ผูฟ้้องคด ีผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่ต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด พพิากษายกฟ้อง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๒๖/๒๕๕๔) 
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๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้ มีสิทธิเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจัดจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Auction) 

  

  หน่วยงานทางปกครองจะต้องประกาศคุณสมบติัของผู้มีสิทธิเข้ารบั 
การคดัเลือกให้เสนอราคาซ่ึงเป็นเกณฑ์ความต้องการขัน้ต ่า  เช่น ประสบการณ์และ
ผลงานท่ีผ่านมา ฯลฯ และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ท่ีจะมีสิทธิเสนอราคาไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือประกาศประกวดราคาหรือเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจน  
เพ่ือให้ผู้ท่ีจะเสนอราคาได้ทราบและปฏิบติัได้อย่างถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีหน่วยงานทางปกครองต้องการ  หากหน่วยงานทางปกครองมิได้ด าเนินการดงักล่าว
ย่อมเป็นกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การพสัดขุองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงไม่อาจน าหลกัเกณฑ์
ท่ีไม่ได้ก าหนดในประกาศข้างต้นมาใช้บงัคบักบัผู้เข้าเสนอราคาได้โดยตรง หากหน่วยงาน
ทางปกครองมีค าสัง่ให้ผูเ้ข้าเสนอราคาไม่ผ่านการคดัเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ด้วยเหตุมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีมิได้ก าหนดในประกาศดังกล่าว ย่อมถือว่า 
เป็นการใช้ดลุพินิจออกค าสัง่ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครนายก (ผูถู้กฟ้องคด)ี ประกาศประมลูจา้งเหมา 
ก่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ผู้ฟ้องคดซีึ่งเขา้ร่วมกิจการร่วมค้ากบักลุ่มบรษิัทร่วมค้า ศ. ได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างดงักล่าว  
แต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าผู้ ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัต ิ
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที ่นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวนัที ่
๑๖ มนีาคม ๒๕๔๓ ประกอบหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔ ลงวนัที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาทีเ่ป็นกจิการร่วมค้า 
กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ และในการเข้าเสนอราคาที่พิพาท 
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงคุณสมบตัิด้านผลงานของนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย  ทัง้นี้ มบีรษิัท ศ.  
เพียงรายเดียวที่มีเอกสารรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง  
ส่วนบรษิทัร่วมค้าอื่นรวมทัง้ผู้ฟ้องคดมีคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน และตามบนัทกึขอ้ตกลงระหว่าง 
ผูเ้ขา้ร่วมคา้ก็มไิด้ก าหนดให้ผู้เขา้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคา
อันไม่ถูกต้องตามหนังสือก าหนดแนวปฏิบัติดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาให้ผู้ฟ้องคด ี
ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างส านักงานของผู้ถูกฟ้องคด ี 
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ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าสัง่ข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคด ีซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณา
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดแีล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดดี าเนินการพจิารณาคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยถูกต้องและชอบด้วยเหตุผลแล้ว ผู้ฟ้องคด ี
ไม่เห็นพ้องด้วยกับผลการพิจารณาดงักล่าว จงึยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีีต่ดัสนิใหผู้ฟ้้องคดขีาดคุณสมบตัใินการเป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมือ่ขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัไดว้่า ผูถู้กฟ้องคดมีคีวามประสงคจ์ะประมลูจา้งเหมาก่อสรา้ง
อาคารส านักงานของผูถู้กฟ้องคดแีห่งใหม่ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ จงึได้ออกประกาศองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดันครนายก เรื่อง ประมลูจา้งเหมาก่อสรา้งส านักงานองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
แห่งใหม่ฯ ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Auction) และเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
เชิญชวนให้ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างเสนอราคา โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วย 
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดจีะท าการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 
แต่ละราย และจะประกาศรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้เสนอราคา จงึเป็นกรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดี
จะต้องด าเนินการประกาศคุณสมบตัิของผู้มสีทิธิเข้ารบัการคดัเลอืกให้เสนอราคาซึ่งเป็นเกณฑ์ 
ความต้องการขัน้ต ่า เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั 
เจ้าหน้าที่ เครื่องมอืและโรงงาน ฐานะการเงนิ และหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกผู้ที่จะ 
มสีทิธเิสนอราคาไว้ในประกาศเชญิชวนหรอืประกาศประกวดราคาหรอืเอกสารประกวดราคา 
ให้ชดัเจน เพื่อให้ผู้ที่จะเสนอราคาได้ทราบและปฏบิตัิได้อย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดตี้องการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธเิสนอราคาแต่เพยีงว่า 
ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมอีาชพีรบัจ้างงานที่ประมูลจ้างโดยมผีลงานประเภทเดียวกับ  
งานที่ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสญัญา หากผู้เสนอราคา 
เป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสญัญาร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้่วมค้า และหากเป็น 
นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลปีปจัจุบนั ตลอดจนบญัชีรายชื่อ 
หุน้ส่วนผู้จดัการ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้าม)ี 
และบญัชผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่เท่านัน้ โดยมไิด้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกคุณสมบตัิของ 
ผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าตามที่หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔  
ลงวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๔๓ ก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาใหผู้เ้ขา้เสนอราคาทราบเป็นการ
ล่วงหน้าว่าเป็นสาระส าคญัที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะใช้ในการพจิารณาคดัเลอืกผู้มสีทิธเิสนอราคาด้วย 
จงึเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ 



 

 

๘๓๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ้ ๒๓ วรรคหนึ่ง๘ และวรรคสอง (๓)๙ และ 
(๔)๑๐ ข้อ ๒๔ วรรคสอง (๒)๑๑ (๓)๑๒ และ (๕)๑๓ และข้อ ๓๗ วรรคสาม (๒)๑๔ ผู้ถูกฟ้องคด ี  
จงึไมอ่าจน าหลกัเกณฑต์ามหนงัสอืทัง้สองฉบบัดงักล่าวมาบงัคบัใชก้บัผูฟ้้องคดไีดโ้ดยตรง   
   ส่วนทีผู่ถู้กฟ้องคดอุีทธรณ์ว่าหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๔ 
ลงวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และหนังสอืส านักนายกรฐัมนตร ีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗  
ลงวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ มีสภาพบังคับเป็นกฎ ผู้เสนอราคาทุกรายจึงต้องทราบ  
โดยผูถู้กฟ้องคดไีม่ต้องประกาศหลกัเกณฑด์งักล่าวล่วงหน้าก่อนการเสนอราคาอกีนั ้น เหน็ว่า 
หนังสือทัง้สองฉบบัข้างต้นมคีวามมุ่งหมายเพียงให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืส่วนราชการที่สงักดักระทรวง และ
ทบวง ในการพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาที่เป็นกจิการร่วมค้าเท่านัน้ มไิด้มคีวามมุ่งหมาย 
ที่จะให้มผีลบงัคบัไปถึงบุคคลภายนอกเป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด จงึเป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัิ

                                           
๘-๑๔ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      ขอ้ ๒๓ หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะคดัเลอืกผู้มคีุณสมบตัเิบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง 

ใหก้ระท าไดใ้นกรณีจ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่คีวามสามารถ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลอืก ประกาศใหผู้ส้นใจทราบ
โดยเปิดเผย  

     ในการด าเนินการคดัเลอืก ให้เจ้าหน้าที่พสัดุจดัท ารายงานเสนอขออนุมตัิหวัหน้าฝ่ายบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ พร้อมด้วยเอกสารคดัเลอืกคุณสมบตัิเบื้องต้น โดยให้มรีายละเอียด 
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๓) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขัน้ต ่า เช่น ประสบการณ์และผลงาน  

ทีผ่่านมา สมรรถภาพในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครือ่งมอื และโรงงาน ฐานะการเงนิ เป็นตน้  
 (๔) หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๒๔            ฯลฯ    ฯลฯ 

     ประกาศเชญิชวนเพือ่คดัเลอืกคุณสมบตัเิบือ้งตน้อย่างน้อยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปนี้  
ฯลฯ   ฯลฯ 

     (๒) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอทีม่ลีกัษณะและประเภทเดยีวกนั  
     (๓) สมรรถภาพในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครือ่งมอืและโรงงาน  

ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๕) หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพจิารณาคดัเลอืก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๓๗  ฯลฯ ฯลฯ 

    การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัท าเป็นประกาศ และมสีาระส าคญัดงันี้  
ฯลฯ   ฯลฯ 

    (๒) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๘๓๙ 

 

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ภายในฝ่ายปกครอง ไม่มลีกัษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 
และมาตรา ๕๑๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏว่า
หนังสอืทัง้สองฉบบัข้างต้นได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)๑๖  
แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนด  นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ตามหนังสือทัง้สองฉบับนัน้มาก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจ 
น าหลกัเกณฑ์ตามหนังสือทัง้สองฉบบัดงักล่าวมาใช้บงัคบัในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได ้ 
ทัง้นี้ ตามนยัมาตรา ๘๑๗ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนั อุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดจีงึฟงัไมข่ึน้   
    ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์น าหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าตามที่
หนังสอืทัง้สองฉบบัข้างต้นก าหนดมาใช้ในการพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้ฟ้องคดแีล้วมคี าสัง่ว่า 
ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างส านักงานของ 
ผู้ถูกฟ้องคดแีห่งใหม่ จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจออกค าสัง่ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ส ัง่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า  
ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัแห่งใหม่ฯ จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พพิากษาให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าวตัง้แต่วนัทีม่คี าสัง่เป็นต้นไป (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๓๐/๒๕๕๔) 
 

                                           
๑๕ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บญัญตัิทอ้งถิน่ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  
หรอืบทบญัญตัอิื่นทีม่ผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไมมุ่ง่หมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณใีดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๖-๑๗ พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                มาตรา ๗ หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  
ฯลฯ   ฯลฯ 

              (๔) กฎ มติคณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคบั ค าสัง่ หนังสอืเวยีน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรอืการตีความ  ทัง้นี้ 
เฉพาะทีจ่ดัใหม้ขี ึน้โดยมสีภาพอย่างกฎ เพือ่ใหม้ผีลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
      มาตรา ๘ ขอ้มูลข่าวสารทีต่้องลงพมิพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายงัไม่ได้ลงพมิพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะน ามา 
ใชบ้งัคบัในทางทีไ่มเ่ป็นคุณแก่ผูใ้ดไมไ่ด ้เวน้แต่ผูน้ัน้จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารนัน้ตามความเป็นจรงิมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 
 



 

 

๘๔๐    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

 ๓.๒ การอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 
 

  ๓.๒.๑ การอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคารายอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบติัครบถ้วน
ถกูต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 

   

  กรณี ท่ีบริษัท อ.  ผู้ ชนะการจัดจ้ างเป็นผู้ ท่ี มีคุณสมบัติครบถ้ วน 
ตามเง่ือนไขของประกาศจ้างบริการพนักงานขบัรถยนต์ ซ่ึงเป็นการจดัหาท่ีมีวงเงิน 
คราวหน่ึงเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจดัหาโดยพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ราคา จึงมิใช่เป็นการจ้างในกรณีพิเศษ แต่เป็นการด าเนินการจดัหาพสัดุโดยวิธีการ
คัดเลือกตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และเมื่อวงเงินในการจดัจ้างอยู่ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การอนุมติัการจ้าง
ของผู้อ านวยการอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงชอบด้วยข้อบงัคบัธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ประกอบระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง  
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานพสัดุ ส่วนท่ี ๔ แล้ว  นอกจากน้ี เม่ือการจดัจ้างดงักล่าวหน่วยงาน 
ทางปกครองได้ก าหนดให้ผู้เสนอราคาจัดท าซอง จ านวน ๓ ซอง พร้อมเอกสารอ่ืนๆ  
เสนอต่อคณะกรรมการ ได้แก่ ซองท่ี ๑ ซองแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัสภาพความเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมาย ซองท่ี ๒ เอกสารประกอบการเสนอราคา และซองท่ี ๓ ใบเสนอราคา 
โดยคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาจะเปิดซองท่ี ๓ เฉพาะผู้เสนอราคารายท่ีได้รบั
คะแนนรวมของซองท่ี ๒ สูงสุด  ดังนั้น เม่ือปรากฏว่าบริษัท อ. ได้รบัคะแนนสูงสุด  
ตามใบสรปุผลการพิจารณางานจ้างบริการพนักงานขบัรถยนต์ และได้มีหนังสือแจ้งยืนยนั
ราคาท่ีจะรบัจ้างให้หน่วยงานทางปกครองท่ีจดัจ้างทราบและเป็นราคาท่ีอยู่ภายในวงเงิน 
ไม่เกินท่ีหน่วยงานทางปกครองอนุมติัไว้  การท่ีหน่วยงานทางปกครองไม่เปิดซองท่ี ๓  
คือ ซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีซ่ึงได้คะแนนต า่สุด จึงเป็นการคดัเลือกผู้รบัจ้างบริการ
พนักงานขบัรถยนต์ ตามข้อบงัคบัธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี จ ๗๙/๒๕๔๖ เร่ือง วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานพสัด ุ
ส่วนท่ี ๓ แล้ว 

  สรปุข้อเทจ็จริง  

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศจา้งบรกิารพนักงานขบัรถยนต์
จ านวน ๔๓ คน โดยวิธีการคัดเลือก และมีเงื่อนไขในการเสนอราคา ๒ ข้อ คือ ๑. ต้องม ี
ทุนจดทะเบียนไม่ต ่ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒. ต้องด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
ในด้านบรกิารพนักงานขบัรถยนต์ ในการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าวมผีู้ยื่นซองเสนอราคา
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ทัง้หมด ๔ ราย รวมทัง้ผู้ฟ้องคดี ผลการคดัเลอืกปรากฏว่า บรษิัท อ. เป็นผู้ได้รบัการคดัเลือก   
โดยผูถู้กฟ้องคดไีดพ้จิารณาจากเอกสารประกอบการเสนอราคาทีย่ ื่นในซองที ่๒ เป็นหลกัเกณฑ์
การใหค้ะแนนทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูถู้กฟ้องคด ีความพรอ้มของผูป้ระกอบการและส่วนทีพ่นักงาน 
ขบัรถยนต์จะได้ร ับรวมทัง้ผลงานที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้ร ับคะแนนต ่ าสุด 
เป็นล าดบัสุดท้าย และมบีรษิัท อ. ได้คะแนนสูงสุดเป็นล าดบัที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้เปิดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของบริษัท อ. และได้เจรจาต่อรองราคา โดยบริษัทดังกล่าวได้ลดราคาเป็น 
๕,๕๔๘,๐๐๐ บาท  หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดไีดม้หีนังสอืแจง้ผลการคดัเลอืกใหผู้ย้ ื่นซองเสนอราคา
ที่เหลอือีก ๓ รายทราบ  ต่อมา ผู้อ านวยการอาวุโสของผู้ถูกฟ้องคดไีด้อนุมตัิให้จดัจ้างบรษิทั อ. 
ดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากบรษิัท อ. มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขการเสนอราคา และเป็นการ 
เลือกปฏิบัติ มีการออกกฎระเบียบเงื่อนไขขึ้นใหม่โดยไม่มีอ านาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไมถู่กตอ้งตามรปูแบบขัน้ตอนอนัเป็นสาระส าคญั ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย ขอใหศ้าล
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดยีกเลกิกฎ ระเบยีบ เงื่อนไขทีผู่ถู้กฟ้องคดกี าหนดขึน้ใหม่
และยกเลกิการใหค้ะแนนในการพจิารณา และใหผู้ถู้กฟ้องคดใีชก้ฎ ระเบยีบ เงื่อนไขทัว่ไปของ
การยื่นซองเสนอราคาโดยใหส้ทิธแิก่ผูย้ ื่นเสนอราคาต ่าสุดเป็นผูไ้ดร้บัการพจิารณาก่อน รวมทัง้
ใหผู้ถู้กฟ้องคดยีกเลกิการยืน่ซองประกวดราคาดงักล่าว 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าบรษิัทผู้รบัจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดคีดัเลอืกมคีุณสมบตั ิ
ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคด ีเน่ืองจากมทุีนจดทะเบยีน 
ที่ยงัช าระไม่ครบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจรบัจ้างขบัรถยนต์ 
ยงัไม่ครบ ๓ ปี อันเป็นสาระส าคญัของเงื่อนไขการประกวดราคา นัน้  เมื่อปรากฏว่าผู้รบัจ้าง 
ดงักล่าว คอื บรษิัท อ. ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลประเภทบรษิัทจ ากดั มวีตัถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจรบัจ้างบรกิารพนักงานขบัรถยนต์มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ 
มทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสอืรบัรองของส านักงานทะเบยีน 
หุ้นส่วนบรษิัทกรุงเทพมหานคร กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้รบัจ้างดงักล่าว 
จงึมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขตามใบแจ้งการจ้างงานบรกิารพนักงานขบัรถยนต์ของ  
ผูถู้กฟ้องคดแีลว้ 
  ส่วนทีผู่ฟ้้องคดอุีทธรณ์ว่า การจา้งงานบรกิารพนกังานขบัรถยนตข์องผูถู้กฟ้องคดี
เข้าข่ายเป็นการจ้างในกรณีพเิศษ เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดซองราคาเพยีงรายเดยีวและ 
ไม่มีราคาของรายอื่นๆ มาเปรียบเทียบ ผู้อ านวยการอาวุโสจึงมีอ านาจอนุมตัิจ ัดจ้างได้ไม่เกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นัน้  เหน็ว่าประกาศแจง้ความจา้งงานบรกิารพนักงานขบัรถยนต์ของผูถู้กฟ้องคดี
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ดงักล่าว เป็นการด าเนินการตามขอ้บงัคบัธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ข้อ ๖.๔.๓ ว่าด้วยวธิจีดัหาโดยวิธกีารคดัเลอืก ซึ่งเป็นการจดัหาที่มวีงเงนิคราวหนึ่งเกินกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และจดัหาโดยพจิารณาจากปจัจยัอื่นๆ นอกเหนือจากราคา ตามหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารที่ธนาคารก าหนด  ดงันัน้ จงึเป็นการด าเนินการจดัหาพสัดุโดยวธิกีารคดัเลอืกตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่เป็นการจ้างในกรณีพิเศษดังที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง  
นอกจากนี้ ขอ้บงัคบัธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖.๕ ประกอบ
ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง วิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับงานพสัดุ ส่วนที่ ๔  
ข้อ ๑.๑.๔  ก าหนดให้ผู้อ านวยการอาวุโส สายธุรการ ส่วนงานบรกิาร มอี านาจอนุมตัิในการ
ด าเนินการจดัจา้งงานบรกิารพนักงานขบัรถยนต์ได้ในวงเงนิคราวหนึ่งไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เมือ่วงเงนิในการจดัจา้งบรกิารพนักงานขบัรถยนต์กบับรษิทั อ. อยู่ในวงเงนิ ๕,๕๔๘,๐๐๐ บาท  
การอนุมตักิารจา้งของผูอ้ านวยการอาวุโสดงักล่าว จงึชอบดว้ยขอ้บงัคบัขา้งตน้แลว้ 
  ส าหรบัค าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดทีีว่่า แมผู้้ฟ้องคดจีะไดค้ะแนนต ่าสุด แต่กผ็่าน
คุณสมบตัเิบือ้งตน้ของคณะกรรมการทีผู่ถู้กฟ้องคดแีต่งตัง้แลว้ คณะกรรมการจงึไดเ้ปิดซองที ่๒ 
ของผู้เสนอราคาทุกราย ผู้ถูกฟ้องคดีจงึต้องเปิดซองที่ ๓ คือ ซองเสนอราคาของทุกราย จงึจะ 
ถูกต้องตามระเบยีบ นัน้  ตามข้อบงัคบัธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ขอ้ ๖.๔.๓ ก าหนดว่าวธิกีารคดัเลอืกเป็นการจดัหาโดยพจิารณาจากปจัจยัอื่นๆ นอกเหนือจากราคา 
และระเบยีบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ จ ๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง วธิปีฏบิตัิเกี่ยวกบังานพสัดุ ข้อ ๓ 
ก าหนดว่าวธิกีารคดัเลอืกไดแ้ก่การจดัหาพสัดุทีต่อ้งการคดัเลอืก คุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด
โดยคณะกรรมการคดัเลอืก หรอืคณะกรรมการจดัหา ตามแต่กรณี โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบ  
ด้านราคาเป็นองค์ประกอบจากผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และผู้ถูกฟ้องคดีได้ก าหนด 
หลกัเกณฑ์และวธิีการคดัเลือกตามแบบประเมนิการเสนอราคาจ้างบรกิารพนักงานขบัรถยนต์ 
และหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนัน้ ในการพิจารณาคัดเลือก ราคาที่ผู้เข้ายื่นซองเสนอไว้ 
จงึเป็นเพยีงองค์ประกอบส่วนหนึ่งมใิช่องค์ประกอบหลกั เมื่อข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า ในการจดัจ้าง 
ดงักล่าวผู้ถูกฟ้องคดไีด้ให้ผู้เสนอราคาจดัท าซองจ านวน ๓ ซอง พรอ้มเอกสารอื่นๆ เสนอต่อ 
คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ ซองที่ ๑ เป็นซองแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพ 
ความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซองที่ ๒ เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และซองที่ ๓  
เป็นใบเสนอราคา เมื่อผลคะแนนรวมของซองที่ ๒ ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ได้รบัคะแนน
สูงสุด คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาจงึจะเปิดซองที่ ๓ เฉพาะผู้เสนอราคารายที่ได้รบั
คะแนนสงูสุดและจะเชญิผูไ้ดร้บัคะแนนสูงสุดดงักล่าวมาเจรจาต่อรองราคาต่อไป โดยคณะกรรมการ 
เปิดซองและพจิารณาจะไม่เปิดเผยราคากลางซึ่งเป็นราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดสีามารถรบัราคาได ้ 
(ต้องอยู่ภายในวงเงนิที่ไดร้บัอนุมตัจิากผูถู้กฟ้องคด)ี ให้ผูท้ ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดหรอืบุคคลใดทราบ 
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เมื่อปรากฏว่าบรษิทั อ. ได้รบัคะแนนสูงสุด ตามใบสรุปผลการพจิารณางานจา้งบรกิารพนักงาน
ขบัรถยนต์ และได้มหีนังสือแจ้งยนืยนัราคาที่จะรบัจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและเป็นราคาที่อยู ่
ภายในวงเงนิไม่เกิน ๗,๖๕๙,๕๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอีนุมตัิไว้ จงึเป็นการคดัเลอืกผู้รบัจ้าง
บรกิารพนกังานขบัรถยนต์ตามขอ้บงัคบัธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ขอ้ ๖.๕ และระเบยีบธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่จ ๗๙/๒๕๔๖ เรือ่ง วธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบังานพสัดุ 
ส่วนที ่๓ ขอ้ ๓ แลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๑๙/๒๕๕๕) 
 

 ๓.๒.๒ การไม่อนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้างผู้เสนอราคาซ่ึงมิได้เสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารจดัซ้ือหรือจดัจ้างในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
และไม่ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

 

   การท่ีผู้เสนอราคาได้กรอกข้อความในใบเสนอราคาโดยระบุจ านวน 
เงินบาทเป็นตัวเลขในส่วนช่องราคาต่อหน่วย โดยไม่ได้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ในส่วนช่องภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) และได้กรอกข้อความจ านวนเงินเป็นตัวหนังสือ 
ตามจ านวนเงินท่ีระบุเป็นตวัเลขดงักล่าว โดยตามแบบใบเสนอราคามีข้อความต่อท้ายว่า
เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทัง้ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว นัน้  
กรณีถือว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอเพียงราคาเดียว และราคา 
ท่ีเสนอตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษรตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา และ 
ไม่ท าให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเข้าใจผิดในสาระส าคญั รวมทัง้ไม่มีผลท าให้ 
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน  ดงันัน้ ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ท่ีไม่ได้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็นความผิดพลาดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั  
แต่ถือเป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่ถึงกบัท าให้การย่ืนใบเสนอราคาของ 
ผู้เสนอราคาต้องเสียไปแต่อย่างใด  การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รบัใบเสนอราคา
ของผู้ เสนอราคาโดยอาศัยเหตุ ข้างต้น จึงเป็นการกระท า ท่ีไม่ชอบด้วยเ ง่ือนไข 
ในเอกสารสอบราคาและเป็นการกระท าละเมิดต่อผูเ้สนอราคาดงักล่าว 

  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขวัเรียง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศสอบราคา 
ซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขบัเคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบดบัเบิ้ลแคป็ จ านวน ๑ คนั ซึง่ผู้ฟ้องคดไีด้เขา้ร่วมยื่นซองเสนอราคาและเป็นผู้เสนอราคา 
ต ่าสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไดเ้สนอความเหน็ต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ขัวเรียง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ไม่ร ับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี เนื่ องจากเห็นว่า 
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ผูฟ้้องคดไีม่ระบุรายการภาษมีูลค่าเพิม่  หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดพ้จิารณาใหบ้รษิทั อ.  
เป็นผู้ชนะการสอบราคา โดยได้มีการท าสัญญาซื้อขายและตรวจรบัพัสดุครุภัณฑ์  รวมทัง้ 
จา่ยเงนิใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่รบัพจิารณา
ใบเสนอราคาของผูฟ้้องคด ีและพจิารณาใหบ้รษิทั อ. เป็นผูช้นะการสอบราคา เป็นการพจิารณา
ทีไ่ม่เป็นธรรมและเป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย จงึมหีนังสอืคดัค้านผลการพจิารณา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ และนายอ าเภอชุมแพ  ต่อมา นายอ าเภอชุมแพได้แจง้ผลการพจิารณาว่า
เหตุที่ไม่พจิารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดเีน่ืองจากผู้ฟ้องคดไีม่ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพิม่ 
ซึง่ถอืเป็นการไม่แสดงรายละเอยีดให้ครบถ้วนตามแบบฟอรม์ใบเสนอราคา ผูฟ้้องคดจีงึน าคดี
มาฟ้องต่อศาลขอใหม้คี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ชดใชค้่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้
แก่ผูฟ้้องคด ี
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัไดว้่า ผู้ฟ้องคดยีื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา โดยในใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีได้กรอกข้อความในข้อ ๒ ช่องราคาต่อหน่วย  
เป็นเงนิ ๔๔๘,๐๐๐ บาท ส่วนในช่องภาษมีลูค่าเพิม่ (ถ้าม)ี ไม่มกีารกรอกขอ้ความและไดก้รอก
ข้อความจ านวนเงินเป็นตัวหนังสือว่า สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน โดยมีข้อความตาม 
แบบใบเสนอราคาต่อท้ายว่า เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่รวมทัง้ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย  
ทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ กรณีจงึต้องถอืว่าผูฟ้้องคดไีดเ้สนอราคาเป็นเงนิบาทและเสนอเพยีงราคาเดยีว 
และราคาที่เสนอก็ตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.๒ ของเอกสาร 
สอบราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ท าให้คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้เสนอราคารายอื่น เนื่องจากแบบใบเสนอราคาประกอบกับข้อ ๔.๒ ของเอกสารสอบราคา  
ก็มีข้อความผูกมัดไว้อย่างชัดเจนว่าราคาที่ เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทัง้ 
ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว  ดงันัน้ ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดทีี่ไม่ได้ระบุ
จ านวนภาษีมูลค่าเพิม่จงึไม่ถือเป็นข้อผดิพลาดในส่วนที่เป็นสาระส าคญั แต่ถือเป็นข้อผดิพลาด
เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ไม่ถงึกบัท าใหก้ารยื่นใบเสนอราคาของผูฟ้้องคดตี้องเสยีไปอนัจะส่งผลให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่รบัพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี  ดังนัน้ การที ่
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดโีดยอาศยัเหตุแต่เพยีงว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ได้ระบุ
จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และ 
เป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๘๔๕ 
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แก่ผู้ฟ้องคด ี ทัง้นี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๑๘ แห่งพระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของ 
เจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อพจิารณาตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง๑๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แล้วเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ไม่รบัใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดและสมควรเป็นผู้ชนะการสอบราคานัน้ได้ก่อให้เกิดความเสยีหาย 
แก่สทิธใินการเข้าท าสญัญาซื้อขายรถบรรทุกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  ดงันัน้ ค่าเสยีหายจาก 
การซือ้เอกสารสอบราคา จ านวน ๑ ชุด ราคา ๒,๕๐๐ บาท และค่าเสยีหายทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายของ
พนักงานของผู้ฟ้องคดใีนการด าเนินการซื้อเอกสารสอบราคา ยื่นซองสอบราคา และติดตาม 
ผลการสอบราคา รวมทัง้การยื่นอุทธรณ์ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท จงึเป็นค่าเสยีหายโดยตรงจาก 
การออกค าสัง่ที่เป็นเหตุแห่งการละเมดิในคดนีี้ ส่วนค่าเสยีหายจากการตระเตรยีมรถยนต์ไว ้
เพื่อให้ตรวจสอบในการประมูลโดยผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าจอดรถในอตัราวนัละ ๑๕๒.๐๖ บาท  
เป็นเวลา ๗๔ วนั จงึจ าหน่ายรถยนต์ให้ลูกค้ารายอื่นได้ รวมเป็นเงนิ ๑๑,๒๕๒.๔๔ บาท นัน้  
เมื่อปรากฏว่าในการส่งมอบรถของผู้ถูกฟ้องคดีมีก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบรถยนต ์
ไม่ เกิน ๓๐ วัน หากส่งมอบไม่ทันก าหนดอาจถูกปรับหรือถูกยกเลิกสัญญา ผู้ ฟ้องคด ี
จงึจ าเป็นต้องตระเตรยีมรถไว้โดยการสัง่รถยนต์มาล่วงหน้า เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัการเลอืก 
ในการสอบราคา ค่าเสยีหายในส่วนนี้จงึเป็นความเสยีหายโดยตรงจากการออกค าสัง่ทีเ่ป็นเหตุ
แห่งการละเมดิคดนีี้ ส าหรบัค่าเสยีหายต่อชื่อเสยีงทางธุรกิจนัน้ เมื่อค านึงถึงสภาพพฤติการณ์ 
แห่งคดแีละความรา้ยแรงแห่งละเมดิแลว้ การทีผู่ฟ้้องคดไีม่ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูช้นะในการเสนอราคา
ไม่ได้มผีลเสยีหายต่อชื่อเสยีงทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด ส่วนค่าเสยีหายจากผลก าไร 
ในการจ าหน่ายรถยนต์ จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท นัน้ เป็นค่าเสียหายจากการผดิสญัญาซื้อขาย  
แต่คดนีี้คู่กรณีมไิด้มกีารท าสญัญาซือ้ขายกนั ค่าเสยีหายส่วนนี้จงึมใิช่ค่าเสยีหายที่เกดิจากการ 
ออกค าสัง่ทีเ่ป็นเหตุแห่งการละเมดิในคดนีี้  ฉะนัน้ ค่าเสยีหายในกรณีนี้รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 
๒๑,๗๕๒.๔๔ บาท แต่เมื่อปรากฏว่าศาลปกครองชัน้ต้นก าหนดค่าเสียหายให้จ านวน  
๑๑,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจก าหนดค่าเสียหาย 

                                           
๑๘ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   มาตรา ๕ หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อผู้เสยีหายในผลแห่งละเมดิที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏบิตัิหน้าที ่ 

ในกรณนีี้ผูเ้สยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนัน้ ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และ 

ความรา้ยแรงแห่งละเมดิ 
  อนึ่ง ค่าสนิไหมทดแทนนัน้ ไดแ้ก่การคนืทรพัยส์นิอนัผูเ้สยีหายต้องเสยีไปเพราะละเมดิ หรอืใชร้าคาทรพัย์สนินัน้ 

รวมทัง้ค่าเสยีหายอนัจะพงึบงัคบัใหใ้ชเ้พือ่ความเสยีหายอย่างใดๆ อนัไดก้่อขึน้นัน้ดว้ย 



 

 

๘๔๖    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง       
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ให้เกินกว่าที่ศาลปกครองชัน้ต้นวินิจฉัยไว้  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงนิจ านวน 
๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิดงักล่าว นับแต่วนัฟ้อง 
เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็แก่ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๕๐/๒๕๕๔) 
 

  การท่ีเอกสารประกวดราคาก าหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอหลักฐาน 
เป็นหนังสือยืนยนัขีดความสามารถและความพร้อมท่ีมีอยู่ในวนัเสนอราคา ด้านเครื่องจกัร-
เครื่องมือ โรงงาน พร้อมส าเนาทะเบียนประจ าเครื่องจกัร-เคร่ืองมือ โรงงาน และระบุด้วยว่า
หน่วยงานทางปกครองสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีไม่สามารถ
แสดงหลกัฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยู่ได้ครบถ้วนตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในขณะย่ืนซองเสนอราคา นัน้  มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก าหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอ
หลักฐานทางทะเบียนของเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ให้หน่วยงานทางปกครอง
พิจารณาในเบื้องต้นเท่านัน้ สาระส าคญัท่ีแท้จริงของการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าว คือ  
การก าหนดความมีอยู่ของเครื่องจกัร-เครื่องมือ โรงงาน ในวนัท่ีมีการเสนอราคา  ดงันัน้ 
หากผูเ้สนอราคามีเครื่องจกัร-เคร่ืองมือ โรงงาน ถกูต้องในวนัท่ีเสนอราคา ย่อมเป็นไปตาม
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาแล้ว ส่วนเอกสารทะเบียนประจ าเครื่องจกัร-เครื่องมือ 
โรงงาน หากหน่วยงานทางปกครองท่ีด าเนินการประกวดราคาเห็นว่ามีการย่ืนเอกสาร 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนย่อมสามารถเรียกให้ผู้เสนอราคาน าเอกสารท่ีถูกต้องมาแสดง 
ในภายหลงัได้ 
  กรณีท่ีผู้เสนอราคามีเครื่องจกัร-เครื่องมือ โรงงาน ตามท่ีก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอยู่แล้วในวนัเสนอราคา เพียงแต่ย่ืนเอกสารไม่ถกูต้องในวนัเสนอราคา
เท่านัน้ จึงเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กน้อย มิใช่เป็นการเสนอรายละเอียดท่ีแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ และ 
ความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ประกอบกบัเม่ือพบข้อบกพร่องดงักล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
มิได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การท่ีคณะกรรมการฯ มีความเห็น 
เสนอให้ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจท่ีไม่ถกูต้อง  
ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้มีอ านาจสัง่จ้างท่ีไม่รบัราคาของผู้เสนอราคาโดยอาศยัเหตุผลตามท่ี
คณะกรรมการฯ เสนอ จึงเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกนั  
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการคลองโสนฯ โดยขอ้ ๑.๘ ของเอกสารประกวดราคา
ดงักล่าวก าหนดให้ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องแสดงหลกัฐานถงึขดีความสามารถและความพรอ้ม 
ทีต่นมอียู่ในวนัเสนอราคา ตามขดีความสามารถและความพรอ้มด้านบุคลากร ดา้นเครื่องจกัร -
เครื่องมอื โรงงาน และด้านฐานะทางการเงนิตามที่ได้ก าหนดไว้ส าหรบัผู้รบัจ้างชัน้ที่ ๑  ทัง้นี้ 
ขอ้ก าหนดดงักล่าวก าหนดชนิดและขนาดเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงานไว้ ดงันี้ (๑) รถแทรคเตอร์
ตนีตะขาบ ขนาดไมน้่อยกว่า ๑๔๐ แรงมา้ (๒) รถตกัลอ้ยางตนีตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงมา้ 
(๓) รถขุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า (๔) รถเกลี่ยดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า  
(๕) รถบรรทุก ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า (๖) รถบรรทุกน ้าหรอืรถผสมคอนกรตี 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงมา้ (๗) รถบดหรอืรถแทรคเตอรล์ากล้อบดตนีแกะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ แรงม้า (๘) รถเครน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตนั โดยผู้รบัจ้างชัน้ที่ ๑ จะต้องมเีครื่องจกัร-
เครือ่งมอื โรงงาน ไมน้่อยกว่า ๔ ชนิด จ านวนไมน้่อยกว่า ๑๒ คนั ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นซองประกวดราคา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ซึ่งเป็นราคาที่ต ่ากว่าผู้ยื่นซองประกวดราคารายอื่นและต ่ากว่าราคากลาง 
ที่ก าหนดไว้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัหลกัฐานแสดงขดีความสามารถและความพรอ้มด้านเครื่องจกัร-
เครื่องมอื โรงงาน นัน้ ผู้ฟ้องคดรีะบุในล าดบั ๑.๓ รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบยีน ต-๐๔๐๐ 
ขนาด ๑๒๐ แรงมา้ และในล าดบั ๑.๗ รถบด หมายเลขทะเบยีน ถ-๐๐๑๗ ขนาด ๑๒๐ แรงมา้ 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ถึงที่ ๔) ได้ร่วมกนัพจิารณา 
ผลการประกวดราคาแล้วเห็นว่า กรณีรถแทรคเตอร์ตามที่ก าหนดไว้เป็นขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๔๐ แรงม้า ผู้ฟ้องคดีเสนอ ๑๒๐ แรงม้า ซึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ดงักล่าว ส่วนกรณีรถบด
ตามที่ก าหนดไวเ้ป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงมา้ แต่ตามหลกัฐานรายการจดทะเบยีนระบุว่า 
รถบด หมายเลขทะเบยีน ถ-๐๐๑๗ มขีนาด ๗๒ แรงมา้ ซึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดไว้เช่นกนั และ 
ท าใหเ้ครือ่งจกัร-เครือ่งมอื โรงงาน ทีผู่ฟ้้องคดเีสนอเหลอืเพยีง ๑๐ คนั เท่านัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ถงึที ่๔ จงึมมีตไิม่พจิารณาราคาของผู้ฟ้องคด ีและได้มหีนังสอื ลงวนัที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบ ผู้ฟ้องคดีจงึได้มหีนังสือไปยงัประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเพื่ออุทธรณ์ผลการพจิารณาดงักล่าว โดยชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดมีคีุณสมบตัเิบื้องต้น
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เน่ืองจากกรณีที่ผูฟ้้องคดรีะบุในหลกัฐานแสดง
ขดีความสามารถและความพรอ้มดา้นเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงาน ล าดบัที ่๑.๓ เป็นรถแทรคเตอร ์
หมายเลขทะเบียน ต-๐๔๐๐ นัน้  เป็นการเสนอรถตักล้อยาง ไม่ใช่รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ  
และรถที่เสนอมีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า ตามที่ก าหนดไว้ ส่วนกรณีรถบดที่ผู้ฟ้องคด ี
เสนอหมายเลขทะเบียน ถ -๐๐๑๗ เกิดจากความผิดพลาดในการแนบเอกสารประกอบ  
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โดยผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเสนอรถบดอีกคนัหน่ึงซึ่งมขีนาด ๑๒๐ แรงม้า  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ไดม้บีนัทกึเสนอใหป้ลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณาเสนอใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๕) มคี าสัง่อนุมตัใิหผู้ถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ รบัราคาทีบ่รษิทั บ. เสนอ  
หลงัจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดม้หีนงัสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เหน็ชอบกบั
ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาที่เหน็ว่าผู้ฟ้องคดเีสนอราคา 
ไมถู่กตอ้งตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวอ้นัเป็นการผดิเงื่อนไขในสาระส าคญั  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ไดท้ าสญัญาจา้งบรษิทั บ. เพื่อก่อสรา้งงานดงักล่าว ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ถงึที ่๔ ทีไ่ม่รบัพจิารณาใบเสนอราคาของผูฟ้้องคด ีและให้ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ถึงที่ ๕ ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา หากไม่อาจจดัให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และหรอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖) รว่มกนัรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    เมื่อพิจารณาข้อความในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ ๑.๘  
ที่ก าหนดขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคาของผู้เสนอราคาแล้ว  
จะเห็นได้ว่า มวีตัถุประสงค์ก าหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอหลกัฐานทางทะเบยีนของเครื่องจกัร -
เครื่องมอื โรงงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ พจิารณาในเบื้องต้นเท่านัน้ สาระส าคญัที่แท้จรงิของ 
การก าหนดเงือ่นไขขดีความสามารถและความพรอ้มของผูเ้สนอราคาในเรื่องนี้ คอื เป็นการก าหนด
ความมอียู่ของเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงานในวนัที่มกีารเสนอราคา  ดงันัน้ หากผู้เสนอราคา 
มเีครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงาน ถูกต้องในวนัที่เสนอราคาย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาแลว้ ส่วนเอกสารทะเบยีนประจ าเครื่องจกัร-เครื่องมอื โรงงาน หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
เห็นว่ามกีารยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเรยีกให้ผู้เสนอราคา 
น าเอกสารทีถู่กตอ้งมาแสดงในภายหลงัได ้เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดมีรีถบดขนาดแรงมา้
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอยู่แล้วในวนัเสนอราคาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้
โต้แย้งข้อเท็จจรงิดงักล่าว เพยีงแต่โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดยีื่นเอกสารไม่ถูกต้องในวนัเสนอราคา
เท่านัน้ การทีผู่ฟ้้องคดแีนบเอกสารทะเบยีนรถผดิฉบบัเช่นน้ีจงึเป็นเพยีงความผดิพลาดเลก็น้อย
เท่านัน้ มใิช่เป็นการเสนอรายละเอยีดทีผ่ดิแผกไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท าให้เกิดการได้เปรยีบเสยีเปรยีบกนั  
ต่อผู้เสนอราคารายอื่น เพราะผู้ฟ้องคดีมขีดีความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจกัร-
เครื่องมอื ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนด เพียงแต่เสนอหลกัฐานผิดพลาดเท่านัน้ ซึ่งตาม 
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ข้อ ๕๐ (๑)๒๐ ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๖.๒  
ของเอกสารประกวดราคา ก าหนดให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาพิจารณา  
ผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนัน้ออก ซึ่งในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจสอบถามข้อเท็จจรงิจากผู้เสนอราคาได้ตาม 
ข้อ ๕๐ (๑) ของระเบียบดงักล่าวและข้อ ๖.๔ ของเอกสารประกวดราคา แต่คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคามไิดส้อบถามขอ้เทจ็จรงิจากผูฟ้้องคดแีละตดัรายชื่อผูฟ้้องคดอีอก 
ทัง้ๆ ที่ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ซึ่งหากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงก็จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  ฉะนัน้ การที่คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคามีความเหน็เสนอผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดี
ด้วยเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดที่ผิดแผกจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา 
ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั จงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจทีไ่ม่ถูกต้อง และการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เหน็พอ้งดว้ย
กบัความเหน็ดงักล่าว จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจที่ไม่ถูกต้องเช่นกนั  ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๕ ที่ให้รบัราคาของบรษิัท บ. ซึ่งมผีลเท่ากับเป็นการไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัย
เหตุผลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอ จึงเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม  
เมื่อโครงการก่อสร้างตามประกาศประกวดราคาที่พิพาทได้ด าเนินการลุล่วงไปแล้ว และศาล 
อาจแกไ้ขเยยีวยาความเดอืดรอ้นเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดโีดยก าหนดค าบงัคบัใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
และที่ ๖ ร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ีกรณีจงึไม่จ าต้องออกค าบงัคบัให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕ ที่ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดแีต่อย่างใด ค าฟ้องในข้อหาที่ผู้ฟ้องคดี
ขอให้ศาลพพิากษาให้เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕ ที่ไม่รบัราคาของผู้ฟ้องคดจีงึไม่มี
ประโยชน์ทีจ่ะพจิารณาพพิากษาต่อไป 
  ส าหรับค่าเสียหายในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๖ ต้องรบัผิด 
ในความเสยีหายที่เกดิขึน้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ คดน้ีีผูฟ้้องคดไีดเ้สยีค่าใชจ้า่ยเป็นค่าซือ้แบบประกวดราคา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                           

๒๐ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๕๐ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา  มหีน้าทีด่งันี้ 
 (๑) ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบราคา เอกสารหลกัฐานต่างๆ พสัดุตวัอย่าง แคตตาลอ็ก หรอืแบบรูป
และรายการละเอยีด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา  
ในส่วนที่มใิช่สาระส าคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท าใหเ้กดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบต่อผูเ้สนอราคารายอื่นหรอืเป็นการ
ผดิพลาดเลก็น้อย ใหพ้จิารณาผ่อนปรนใหผู้เ้ขา้ประกวดราคาโดยไมต่ดัผูเ้ขา้ประกวดราคารายนัน้ออก 
  ในการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากผูเ้สนอราคารายใดกไ็ดแ้ต่จะใหผู้เ้สนอราคารายใด
เปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
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และค่าธรรมเนียมของธนาคารในการออกหนังสอืค ้าประกนัซองประกวดราคา ๑๔๗,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นจ านวนเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ซึ่งถือเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอันเกิดจากการ 
ออกค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖  
ต้องรบัผิดต่อผู้ฟ้องคด ี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๖ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท และยกฟ้องในข้อหาที่ขอให้เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ ทีไ่มร่บัราคาของผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐/๒๕๕๕) 
 

๔. การยกเลิกการจดัซ้ือหรือจดัจ้าง 

  

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๕. การจดัท าสญัญา 

  

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๖. หลกัประกนัซอง 
  

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๗. การสัง่ให้เป็นผูท้ิ้งงาน 

  

 กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้างให้แก่
เอกชนผูร้บัจ้างได้ จึงต่ออายสุญัญาออกไปและแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึ้นจนสามารถ
ให้เอกชนผู้รบัจ้างเข้าด าเนินงานก่อสร้างตามสญัญาได้แล้ว แต่เอกชนผู้รบัจ้างรวมทัง้
ผู้รบัจ้างช่วงไม่ได้เข้าปฏิบติังานตามก าหนดเวลาในสญัญา จนกระทัง่เหลือระยะเวลา
ก่อสร้างอีกเพียง ๔ เดือน แต่ยงัคงมีงานก่อสร้างท่ีต้องด าเนินการอีกประมาณร้อยละ ๗๐ 
ของปริมาณงานทัง้หมด ถือเป็นกรณีมีเหตุอันเช่ือได้ว่าเอกชนผู้รบัจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา เข้าลกัษณะเป็นการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และแม้จะปรากฏว่าเอกชนผู้รบัจ้างได้ว่าจ้างผู้รบัจ้างช่วง 
โดยความยินยอมของหน่วยงานทางปกครอง กห็ามีผลท าให้ผู้รบัจ้างหลุดพ้นความรบัผิด
ตามสัญญาไป หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ 
มีอ านาจออกค าสัง่ลงโทษให้เอกชนผู้รบัจ้างเป็นผูท้ิ้งงานได้ 
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรงุเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคด)ี ท าสญัญาจา้งใหผู้ฟ้้องคดปีรบัปรุงถนนเอกชยัจอมทอง 
(โค้งคอกม้า) โดยมกี าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ตามสญัญาภายในวนัที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ 
ปรากฏว่าภายหลงัการท าสญัญา ผูฟ้้องคดปีระสบกบัปญัหาอุปสรรคเน่ืองจากผูถู้กฟ้องคดไีมส่ามารถ
ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดไีด้ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดไีด้ต่ออายุสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ออกไปเป็นเวลา ๒๘๑ วนั ตามบนัทกึต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที ่๑) แต่ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่ากรณีดงักล่าว
ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย จงึเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ชดใชค้่าเสยีหาย ช าระค่าปรบัในสญัญาทีผู่ฟ้้องคดที าไวก้บัส่วนราชการอื่นและใหข้ยายระยะเวลา
ท างานตามสญัญาออกไปอกี ซึง่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการนัน้ปรากฏว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่ออายุสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๒๕๓ วนั ตามบนัทึกต่อท้ายสญัญา  
(ครัง้ที่ ๒) และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้แก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างาน 
ของผูฟ้้องคดเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ด าเนินการก่อสรา้งภายใน ๑๕ วนั แต่ผูฟ้้องคด ี
มหีนงัสอืแจง้ขอ้เรยีกรอ้งกลบัไปยงัผูถู้กฟ้องคดเีพื่อใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหาย ต่ออายุสญัญา
ออกไปเป็นครัง้ที ่๓ พรอ้มทัง้แจง้ว่าหากผูถู้กฟ้องคดไีมต่กลงยนิยอม ผูฟ้้องคดขีอยกเลกิสญัญา
โดยไม่เสยีค่าปรบั และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืหลกัประกนัสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ต่อมา ผูฟ้้องคดี
กบัผู้ถูกฟ้องคดไีด้ตกลงหารอืร่วมกนัเพื่อแก้ไขปญัหาการก่อสรา้งและยุตคิวามเดอืดรอ้นที่เกดิขึน้ 
กบัประชาชน ซึง่ผลจากการหารอืร่วมกนัดงักล่าวท าใหต่้อมาผูฟ้้องคดไีดท้ าสญัญาจา้งบรษิทั พ. 
เป็นผูร้บัจา้งช่วง โดยผูถู้กฟ้องคดใีหค้วามยนิยอม และผูฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดไีดต้กลงท าสญัญา
ประนีประนอมยอมความซึง่มสีาระส าคญั คอื ผู้ถูกฟ้องคดยีอมขยายระยะเวลาการท างานก่อสรา้ง
ออกไปอีก ๒๔๐ วนั และยนิยอมให้ผู้ฟ้องคดวี่าจ้างผู้รบัจ้างช่วงเพื่อท าการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ 
โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รบัผิดชอบในผลงานที่ผู้รบัจ้างช่วงท าไปเสมอืนหน่ึงเป็นการกระท าของ 
ผู้ฟ้องคดี  ทัง้น้ี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ติดใจเรียกร้องค่าปรับรวมทัง้ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ฟ้องคด ี 
ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าชี้ขาดให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว  
ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดมีหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่า ผูถู้กฟ้องคดยีนิยอมใหผู้ฟ้้องคดจีา้งบรษิทั พ. 
เป็นผู้รบัจ้างช่วง และได้ต่ออายุสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๕๘๕ วนั ตามบนัทึกต่อท้าย
สญัญา (ครัง้ที่ ๓) แต่ผู้ฟ้องคดแีละบรษิัท พ. มไิด้เข้าท างานตามสญัญา ผู้ถูกฟ้องคดีจงึใช้สทิธ ิ
บอกเลกิสญัญาและมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว  
แต่รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงัมคี าสัง่ยกอุทธรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพสัดุ (กวพ.)  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ด าเนินการรบิหลกัประกนัสญัญาของผู้ฟ้องคด ี 
ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดี
เป็นผูท้ิง้งาน 
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 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ตามข้อ ๑๓๙๒๑ ของข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ นัน้   
การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน จะต้องมพีฤติการณ์ 
ตามเงื่อนไขของการออกค าสัง่ ๒ ประการ ไดแ้ก่ ประการที่หน่ึง ผูฟ้้องคดจีะต้องไม่ปฏบิตัติาม
สญัญา และประการทีส่อง การทีผู่ฟ้้องคดไีมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว จะต้องเป็นการไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ฟ้องคดไีด้หยุดด าเนินการ
ก่อสรา้งก่อนครบก าหนดเวลาท างานแล้วเสรจ็ตามสญัญา และงานก่อสรา้งยงัคงเหลอืปรมิาณ  
ที่ต้องด าเนินการอีกร้อยละ ๖๙.๖๖ ของปริมาณงานทัง้หมด จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคด ี
หยุดด าเนินการก่อสร้างและมไิด้เข้าท างานก่อสร้างดงักล่าว เป็นการกระท าที่เข้าลกัษณะของ 
การไม่ปฏิบตัิตามสญัญาแล้ว และเมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปญัหา
อุปสรรคในการท างานของผู้ฟ้องคดจีนผูฟ้้องคดสีามารถเขา้ท างานก่อสรา้งตามสญัญาได้แล้ว 
การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดด าเนินการก่อสร้างและมิได้เข้าท างานก่อสร้างตามสัญญา จงึเป็นการ 
ไม่ปฏิบัติตามสญัญาโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างบริษัท พ. ให้เป็น 
ผู้ร ับจ้างช่วง ก็มิได้ท าให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นความรับผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท 
ประกอบกบัข้อสญัญาตามสญัญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีกบัผู้ถูกฟ้องคด ี
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน  
จึงเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๖๘๓/๒๕๕๔)  
 

                                           
 ๒๑ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ข้อ ๑๓๙ ให้หวัหน้าหน่วยงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาผู้ที่ได้ร ับการคดัเลือกแล้วไม่ยอม  
ไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีห่น่วยงานก าหนด หรอืคู่สญัญาของกรุงเทพมหานครไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลง
นัน้ โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร เป็นผู้ทิ้งงานและให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรบีส่งชื่อผูท้ิ้งงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพจิารณา หากเหน็ดว้ยใหแ้จง้เวยีนใหห้น่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทราบ พรอ้มทัง้แจง้ผูท้ิ้งงานรายนัน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ในกรณผีูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไมเ่หน็ดว้ยใหแ้จง้ผลการพจิารณาไปใหห้น่วยงานเจา้ของเรือ่งทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทท่ี ๒๐ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 
 
๑. สญัญาทางปกครองตามท่ีกฎหมายก าหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ 
ศาลปกครองฯ) 

 

 ๑.๑ สญัญาสมัปทาน 

 

  ๑.๑.๑ การเกิดสญัญา 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๑.๒ ผลของสญัญา 
 

   - การช าระค่าปรบัตามสญัญา 
 

   กรณีท่ีสัญญาให้สิทธิและดูแลบ ารุงร ักษาศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 
รถประจ าทางระหว่างผู้ฟ้องคดีกบักรุงเทพมหานครได้ก าหนดอัตราค่าปรบัจากการ 
ค้างช าระค่าตอบแทนรายปีและค่าใช้สิทธิรายเดือนไว้ร้อยละห้าต่อวนัของเงินท่ีค้างช าระ  
แม้ผู้ฟ้องคดีจะทราบเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราค่าปรบัดงักล่าวตัง้แต่ก่อนลงนามในสญัญา
แล้วกต็าม แต่เม่ือพิจารณาวตัถปุระสงค์ของสญัญาท่ีต้องการให้มีศาลาท่ีพกัผู้โดยสาร
รถประจ าทางไว้บริการประชาชนตามหน้าท่ีหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะของ
กรงุเทพมหานคร โดยกรงุเทพมหานครไม่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเอง เพียงแต่
ให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการหาประโยชน์จากการโฆษณา ซ่ึงต้องแบ่งรายได้ให้แก่
กรุงเทพมหานครในรูปของค่าใช้สิทธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปีแล้วเห็นได้ว่า 
อตัราค่าปรบัดงักล่าวสูงเกินส่วนและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี สมควรลดอตัราเบี้ยปรบัลง
ให้มีจ านวนเท่ากบัท่ีระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนด 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ท าสญัญาให้สทิธแิละดูแลบ ารุงรกัษา
ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ าทางเขตพื้นที่กลุ่มบูรพาและเจ้าพระยา จ านวน ๒๕๐ หลัง  
กับผู้ฟ้องคดี โดยมขี้อสญัญาก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนศาลาที่พกัผู้โดยสารรถประจ าทาง
ของเดมิและก่อสรา้งใหม่ทัง้หมดตามแบบ ณ จุดเดมิ หรอืที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ก าหนด ให้แล้วเสรจ็
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ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเอง หากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้ทนัทแีละมสีทิธริบิหลกัประกนัสญัญา รวมทัง้มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย 
จากผู้ฟ้องคดไีด้ อุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งใดๆ ซึ่งมใิช่เกดิจากผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ เจา้หน้าที่ของรฐับาล
หรอืกจิการที่ควบคุมโดยรฐับาลไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิพายุ น ้าท่วม 
กบฏ การนดัหยดุงานของชาตหิรอืของทอ้งถิน่หรอืเหตุอื่นใดทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจะน ามาเป็นเหตุในการขยายเวลาให้แล้วเสร็จไม่ได้ หรอืจะน ามาเป็นข้ออ้าง 
ปดัความรบัผดิไม่ได้ และในทนัทีที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ ศาลาที่พกัผู้โดยสารรถประจ าทาง 
จะตกเป็นกรรมสิทธิข์องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องช าระเงินและหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผูฟ้้องคด ี ทัง้น้ี ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ตกลงยนิยอมใหผู้้ฟ้องคดแีต่เพยีงผูเ้ดยีว
ไดร้บัประโยชน์ในการใชส้ทิธโิฆษณาตามเนื้อที่ซึ่งจดัให้มขีึน้ ณ ศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสารรถประจ าทาง
แต่ละแห่งเพื่อประโยชน์ทางการค้าเป็นเวลา ๓ ปี นับแต่วนัลงนามในสญัญาไปแล้ว ๑๕๐ วนั 
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต่ออายุสัญญาให้โฆษณาอีก ๒ ครัง้ ครัง้ละ ๓ ปี หากผู้ฟ้องคด ี
ปฏบิตัติามสญัญาถูกต้องครบถ้วน  ทัง้น้ี ผู้ฟ้องคดตี้องช าระค่าใชส้ทิธคิ่าตอบแทนตามสญัญา 
ได้แก่ ค่าใช้สทิธริายเดอืนต่อศาลาหนึ่งหลงั หากไม่ช าระตามสญัญาจะต้องเสียค่าปรบัในอตัรา 
ร้อยละ ๕ ต่อวัน ของค่าใช้สิทธิรายเดือนนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ  
ส่วนค่าตอบแทนรายปีนัน้ ผูฟ้้องคดตี้องช าระจ านวน ๓ งวด เป็นเวลา ๓ ปี หากไม่ช าระตามสญัญา
จะตอ้งเสยีค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ ๕ ต่อวนั ของค่าตอบแทนต่อปีนบัแต่วนัผดินัดเป็นต้นไปจนกว่า
จะช าระเสร็จ  ปรากฏว่าภายหลังจากท าสัญญาผู้ฟ้องคดีประสบกับปญัหาหลายประการ 
ท าให้งานก่อสรา้งล่าช้า  อกีทัง้ ผู้ฟ้องคดยีงัผดินัดไม่จ่ายค่าใช้สทิธริายเดอืนและค่าตอบแทน
ตามสญัญา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดชี าระค่าตอบแทนรายปีและค่าใช้สทิธ ิ
รายเดือนที่ค้างช าระพร้อมค่าปรับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ช าระเงินดังกล่าวแต่ได้ยื่นข้อเสนอ 
เพื่อขอปรบัปรุงสญัญาเกี่ยวกบัระยะเวลาในการช าระค่าใชส้ิทธริายเดอืนและค่าตอบแทนรายปี
ตามสญัญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่มเีหตุผลอันสมควรและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตั ิ
ตามสญัญาโดยเคร่งครดัต่อไป  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมหีนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอช าระ
ค่าตอบแทนรายปีและค่าใช้สทิธริายเดอืนที่ค้างช าระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่พจิารณาการขอ
ช าระหน้ีดังกล่าว และได้แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี พร้อมทัง้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและ 
ผู้ฟ้องคดรี่วมในฐานะธนาคารผู้ค ้าประกนัสญัญาร่วมกนัช าระเงนิที่ค้างช าระตามสญัญาให้แก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ท าสญัญากับบรษิัท จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)  
ให้สทิธแิละดูแลบ ารุงรกัษาศาลาที่พกัผู้โดยสารรถประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครต่อจาก  
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
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ยกเลกิการบอกเลกิสญัญาพพิาท และใหย้อมรบัการปรบัปรุงขอ้เสนอในการช าระค่าตอบแทนรายปี
และค่าใชส้ทิธริายเดอืนของผูฟ้้องคด ีขอใหง้ดค่าปรบัตามสญัญา และเพกิถอนสญัญาทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ท าไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  ทัง้นี้  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ไดฟ้้องแยง้ขอใหผู้ฟ้้องคดแีละผูฟ้้องคดรีว่มรว่มกนัรบัผดิช าระเงนิค่าตอบแทน
รายปีและค่าใช้สทิธริายเดอืนพร้อมค่าปรบั รวมทัง้ค่าเสยีหายซึ่งเป็นผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่อง 
จากการทีผู่ฟ้้องคดผีดิสญัญาใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดไีดส้่งมอบศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสารรถประจ าทางล่าชา้
กว่าก าหนด และผดินัดไม่ช าระค่าใช้สทิธริายเดอืนและค่าตอบแทนรายปีตามสญัญา ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ จงึมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้ประกอบกบัผูฟ้้องคดทีราบเงื่อนไขต่างๆ ก่อนลงนามในสญัญา 
และเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกบัค่าตอบแทนรายปีและค่าใช้สทิธริายเดอืนเอง โดยผู้ฟ้องคด ี
ไดป้ฏบิตัติามสญัญามาเป็นเวลา ๑ ปีแลว้ ไม่มขีอ้ขดัขอ้งใด  นอกจากน้ี ในระหว่างทีผู่ฟ้้องคดี
ขอแก้ไขสญัญาก็ไม่เป็นเหตุให้ผูฟ้้องคดใีชอ้้างเพื่อไม่ต้องช าระค่าตอบแทนรายปีและค่าใชจ้่าย
รายเดือนแต่อย่างใด เนื่องจากหากมกีารแก้ไขสญัญาก็สามารถให้มผีลย้อนหลงัได้  อีกทัง้  
หากผูฟ้้องคดมีเีจตนาทีจ่ะช าระเงนิดงักล่าวจรงิ ก็สามารถน าเงนิไปวาง ณ ส านักงานวางทรพัยไ์ด ้
การบอกเลกิสญัญาของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึชอบดว้ยกฎหมาย ไม่จ าต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ส าหรบัค่าใช้สิทธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปีที่ผู้ฟ้องคดีผิดนัดไม่ช าระตาม
สญัญานัน้  ปรากฏว่าผูฟ้้องคดคีา้งช าระค่าใชส้ทิธริายเดอืน เดอืนละ ๔๑๒,๕๐๐ บาท เป็นเวลา  
๑๕ เดือน รวมเป็นเงนิ ๖,๑๘๗,๕๐๐ บาท และค้างช าระค่าตอบแทนรายปีจ านวน ๒ งวด  
รวมเป็นเงนิ ๑๘,๑๐๔,๑๖๖ บาท แต่ส าหรบัค่าปรบักรณีผดิสญัญาซึง่ก าหนดไวร้อ้ยละ ๕ ต่อวนั
นัน้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะทราบเงื่อนไขดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญาแล้วก็ตาม แต่เห็นได้ว่า 
เป็นอตัราทีส่งูเกนิควรและไมเ่หมาะสม เนื่องจากเมื่อพจิารณาวตัถุประสงคข์องสญัญาทีต่้องการ
ให้มีศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ าทางไว้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ตามหน้าทีห่ลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะเพื่อจดัให้มสีิง่สาธารณูปโภคของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเองแต่อย่างใด เพียงแต่ให้สิทธิ 
ผูฟ้้องคดซีึ่งเป็นผูล้งทุนก่อสรา้งในการหาประโยชน์จากการโฆษณาเท่านัน้ ซึง่ต้องแบ่งรายได้
ใหก้บัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในรปูของค่าใชส้ทิธริายเดอืนและค่าตอบแทนรายปี  ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัการทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ท าสญัญากบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ได้ผลประโยชน์
จากค่าใชส้ทิธริายเดอืนและค่าตอบแทนรายปีในจ านวนเดยีวกบัทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดจ้ากผูฟ้้องคด ี
โดยที่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ไม่ต้องลงทุนก่อสรา้งศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสารด้วยค่าใชจ้่ายของตนเองแล้ว 
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เหน็ไดว้่า การก าหนดค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ ๕ ต่อวนั ของค่าใชส้ทิธริายเดอืนและค่าตอบแทน
รายปีที่ค้างช าระ ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอ านาจลดลงได้ตาม 
มาตรา ๓๘๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และเพื่อให้สอดคล้องกบัระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นระเบยีบในการจดัซื้อจดัจา้งของทางราชการ  
ข้อ ๑๓๔๒ ซึ่งก าหนดค่าปรบัอยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ต่อวนั เว้นแต่งานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคที่มผีลกระทบต่อการจราจรให้ก าหนดในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๕ ต่อวนั จงึเหน็ควร
ก าหนดค่าปรบัจากการผดิสญัญา อนัไดแ้ก่ ค่าปรบัจากการคา้งช าระค่าใชส้ทิธริายเดอืนในอตัรา
รอ้ยละ ๐.๐๑ ต่อวนั ของค่าใช้สทิธริายเดอืนที่ค้างช าระ และค่าปรบัจากการค้างช าระค่าตอบแทน
รายปีในอตัรารอ้ยละ ๐.๐๑ ต่อวนั ของเงนิค่าตอบแทนรายปีทีค่า้งช าระ รวมค่าใชส้ทิธริายเดอืน
พร้อมค่าปรบัและค่าตอบแทนรายปีพร้อมค่าปรบัเป็นเงินทัง้สิ้น ๒๒,๖๙๗,๗๖๔.๒๐ บาท  
นอกจากน้ี ผูฟ้้องคดยีงัต้องรบัผดิเสยีค่าปรบักรณีไม่สามารถส่งมอบศาลาทีพ่กัผู้โดยสารไดท้นั
ตามก าหนดเวลาในอตัราวนัละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อศาลาหนึ่งหลงั เป็นเงนิ ๑,๙๐๖,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ด้วย  ส าหรบัค่าเสยีหายรวมทัง้ผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่องจากการผดิสญัญา 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าต้องรับภาระในการดูแลและบ ารุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร 
แทนผู้ฟ้องคด ีท าให้ต้องสูญเสยีรายได้เป็นค่าตอบแทนรายปีและค่าใช้สทิธริายเดอืนรวมเป็นเงนิ 
๒,๗๒๗,๐๘๔ บาท นัน้  เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ มสีทิธเิรยีกค่าตอบแทนรายปีจนครบอายุสญัญา 
และยงัมสีทิธไิด้รบัค่าปรบัตามสญัญาซึ่งเป็นการชดใช้ค่าเสยีหายโดยรวมอยู่แล้ว จงึไม่มเีหตุ 
ทีจ่ะก าหนดค่าเสยีหายในส่วนนี้ใหอ้กี 
  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสญัญา และการบอกเลิกสญัญาของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดรี่วมในฐานะผู้ออกหนังสอืค ้าประกนัจงึต้องร่วม 
รบัผดิตามหนังสอืค ้าประกนัใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  ทัง้น้ี การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดท้วงถามใหผู้ฟ้้องคดี
                                                           

 ๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๓ ถา้เบีย้ปรบัทีร่บินัน้สงูเกนิส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการทีจ่ะวนิิจฉยัว่าสมควร
เพยีงใดนัน้ ท่านใหพ้เิคราะห์ถงึทางไดเ้สยีของเจา้หนี้ทุกอย่างอนัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพยี งทางไดเ้สยีในเชงิทรพัย์สนิ 
เมือ่ไดใ้ชเ้งนิตามเบีย้ปรบัแลว้ สทิธเิรยีกรอ้งขอลดกเ็ป็นอนัขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๑๓๔ การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ได้รบัมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงาน
ทัง้หมดพร้อมกนัให้ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน้  
แต่จะตอ้งไมต่ ่ากว่าวนัละ ๑๐๐ บาท ส าหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภคทีม่ผีลกระทบต่อการจราจร ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั
ในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๕ ของราคางานจา้งนัน้ แต่อาจจะก าหนดขัน้สงูสุดของการปรบักไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ี ่กวพ. ก าหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ช าระหน้ีพรอ้มค่าปรบัภายหลงัจากทีผู่ฟ้้องคดผีดินัดช าระหน้ี ไม่เป็นเหตุท าใหถ้อืไดว้่าผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ ยอมผ่อนเวลาการช าระหน้ีใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด  พพิากษาใหผู้ฟ้้องคดชี าระเงนิค่าใชส้ทิธิ
รายเดือนพร้อมค่าปรบัและค่าตอบแทนรายปีพร้อมค่าปรบั เป็นเงิน ๒๒,๖๙๗,๗๖๔.๒๐ บาท 
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องแยง้จนกว่าจะช าระเสรจ็ และค่าปรบั
ในการส่งมอบศาลาที่พกัผู้โดยสารล่าช้า เป็นเงนิ ๑,๙๐๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัรา 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวนัฟ้องแย้งจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ทัง้นี้  
ให้ช าระให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา และให้ผู้ฟ้องคดรี่วมใช้เงนิ 
ตามหนังสอืค ้าประกนัให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพิพากษา  
โดยเมือ่ผูฟ้้องคดรี่วมใชเ้งนิดงักล่าวแลว้ใหห้กัเงนิจ านวนขา้งต้นออกจากจ านวนเงนิทีผู่ฟ้้องคดี
จะต้องช าระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามค าพิพากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๗ - ๑๘/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๒ สญัญาท่ีให้จดัท าบริการสาธารณะ 
 

  ๑.๒.๑ การเกิดสญัญา 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๒.๒ ผลของสญัญา 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๓ สญัญาจดัให้มีส่ิงสาธารณูปโภค 

 

  ๑.๓.๑ การเกิดสญัญา 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๓.๒ ผลของสญัญา 
 

     ๑) การตรวจรบัมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง 
 

  ในการตรวจรับมอบงานก่อสร้างตามสัญญา คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้างต้องยึดถือแบบแปลนก่อสร้างตามสญัญาเป็นหลกัในการตรวจรบัมอบงาน 
มิใช่แบบแปลนแนบท้ายเอกสารจดัซ้ือจดัจ้าง การท่ีเอกชนผู้รบัจ้างไม่ได้ก่อสร้างงาน 
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ตามแบบแปลนแนบท้ายสญัญา แต่ได้ก่อสร้างงานตามแบบแปลนแนบท้ายเอกสาร
จดัซ้ือจดัจ้าง โดยเข้าใจว่าแบบแปลนดงักล่าวมีลกัษณะเช่นเดียวกนั ถือเป็นความเข้าใจผิด
ของเอกชนผู้รบัจ้างเอง  อีกทัง้ เอกชนผู้รบัจ้างในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกับ 
การก่อสร้างย่อมต้องทราบวิธีปฏิบติัของการก่อสร้างเป็นอย่างดีว่าจะต้องปฏิบติัเช่นไร 
การท่ีเร่งรีบลงมือก่อสร้างงานตามสญัญาจนผิดปกติ เป็นเหตุให้ละเลยการตรวจสอบ
ความถกูต้องครบถ้วนของสญัญาและแบบแปลนแนบท้ายสญัญา จึงเป็นความบกพร่อง
ของเอกชนผูร้บัจ้างเอง กรณีมิใช่เหตท่ีุจะน ามาปฏิเสธความรบัผิดตามสญัญาได้ 
  ส่วนการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลนแนบท้ายสัญญานั้น แม้จะ
แตกต่างไปจากแบบแปลนท่ีเอกชนผู้รบัจ้างซ้ือมาจากการจดัซ้ือจดัจ้างกต็าม แต่หาก
มิใช่การแก้ไขเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง 
ไม่จ าต้องแจ้งให้เอกชนผูร้บัจ้างทราบก่อนลงนามในสญัญา 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลบางบวัทอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ท าสญัญาจ้างให ้
ผู้ฟ้องคดก่ีอสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พรอ้มไหล่ทางหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏว่าเมื่อผูฟ้้องคดสี่งมอบงาน
ตามสญัญา คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วเหน็ว่า ผู้ฟ้องคด ี
ยงัก่อสรา้งงานไม่แลว้เสรจ็ตามแบบแปลนทีก่ าหนดในสญัญา กล่าวคอื ระดบัความสูงของถนน
ไม่เป็นไปตามแบบแปลน และผู้ฟ้องคดไีม่ไดด้ าเนินการวางท่อระบายน ้าจ านวน ๒ จุด รวมทัง้
ยงัไม่ได้น าหนิคลุกมาลงไหล่ทางบางส่วนตามแบบแปลนแนบท้ายสญัญา ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ด าเนินการแก้ไขงานดังกล่าว
เนื่องจากเห็นว่าได้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนในเอกสารสอบราคาแล้ว การกระท าของ  
ผูถู้กฟ้องคดเีป็นการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจาก
ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างถนนโดยไม่จัดท าเป็นประกาศเพิ่มเติมและ  
ไม่ประกาศหรอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ไดร้อ้งขอความเป็นธรรมกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสรา้งขา้งต้นต่อผูว้่าราชการ
จงัหวดันนทบุร ีซึ่งผลการสอบข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิที่นายอ าเภอ 
บางบวัทองแต่งตัง้ได้ความว่า ประธานกรรมการบรหิารของผู้ถูกฟ้องคดใีนฐานะผู้ว่าจา้งและ
ผูอ้นุมตัแิบบแปลน และปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางบวัทองในฐานะผูเ้หน็ชอบแบบแปลน
และพยานในสัญญาจ้างพิพาทไม่ทราบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแบบแปลนแนบท้ายสัญญา  
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โดยเข้าใจว่าเป็นแบบแปลนชุดเดยีวกบัที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ของผู้ถูกฟ้องคดไีด้ใช้แบบแปลนที่ยงัไม่ได้แก้ไขเป็นแบบควบคุมงานก่อสร้าง  อีกทัง้ ไม่ได ้
รายงานปญัหาดงักล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประกาศ 
หรอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบว่ามกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนดงักล่าวเป็นความบกพร่อง 
ของผู้ถูกฟ้องคดโีดยตรง แต่ผู้ถูกฟ้องคดชีี้แจงว่า แบบแปลนแนบท้ายสญัญากบัแบบแปลน 
ที่ผู้ฟ้องคดีได้ร ับจากผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมเอกสารสอบราคามีรายละเอียดและสาระส าคัญ
เช่นเดยีวกนั โดยมคี่าระดบัของการก่อสรา้งถนนและต าแหน่งหมุดอ้างองิตรงกนั แต่เจา้หน้าที่
ของผูถู้กฟ้องคดไีดแ้รเงาเพิม่เตมิบรเิวณจุดเริม่ต้นซึง่เป็นส่วนของถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เดมิ
เป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อรวมเป็นระยะทางทัง้หมดจะได้ ๑,๐๐๐ เมตร  
ตามสญัญา ผู้ฟ้องคดีจงึฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดตีรวจรบังานก่อสร้างตามสญัญาและจ่ายเงนิ
ค่าจา้งจ านวน ๑,๑๙๖,๐๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
      เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีด าเนินการก่อสร้างงานพิพาท 
โดยอาศยัแบบแปลนก่อสรา้งจ านวน ๑ แผ่น คอื แผ่นที่ ๑/๒ ที่ไดร้บัมาพรอ้มกบัเอกสารสอบราคา 
โดยมไิด้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนว่ามคีวามถูกต้องหรอืสอดคล้องกบัแบบแปลน
แนบทา้ยสญัญาหรอืไม่ จนกระทัง่ขอส่งมอบงานก่อสรา้งพพิาท ซึง่คณะกรรมการตรวจการจา้ง
ของผู้ถูกฟ้องคดตีรวจสอบแล้วเหน็ว่างานทีข่อส่งมอบยงัไม่แลว้เสรจ็สมบูรณ์ตามสญัญา เหน็ไดว้่า 
การด าเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างดงักล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๔๘๓  
ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
ทีก่ าหนดใหค้ณะกรรมการมหีน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งโดยตรวจสอบ
กบัแบบรูปรายการละเอยีดและข้อก าหนดในสญัญา และให้มอี านาจสัง่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เติม
หรอืตดัทอนงานจา้งได้ตามที่เหน็สมควรและตามหลกัวชิาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา เมื่อเอกสารแนบท้ายสัญญาในส่วนแบบแปลน 
โครงการก่อสรา้งเป็นเอกสารอนัเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาจา้ง จงึเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งทีต่้องยดึถอืแบบแปลนตามสญัญาเป็นหลกัในการตรวจรบัมอบงานก่อสรา้ง มใิช่

                                                           

 ๓ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ้ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจา้งงานก่อสรา้งมหีน้าทีด่งันี้ 
 (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มทีผู่ค้วบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ 
กบัแบบรูปรายการละเอียด และขอ้ก าหนดในสญัญาทุกสปัดาห์ รวมทัง้รบัทราบหรอืพจิารณาการสัง่หยุดงาน  หรอืพกังาน 
ของผูค้วบคุมงานแลว้รายงานประธานกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาสัง่การต่อไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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แบบแปลนแนบท้ายเอกสารสอบราคาดงัที่ผู้ฟ้องคดไีด้ยดึถอืปฏบิตัมิา  ดงันัน้ การที่ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้ก่อสร้างถนนตามแบบแปลนแนบท้ายสัญญา แต่ได้ก่อสร้างตามแบบแปลนแนบท้าย
เอกสารสอบราคา โดยเขา้ใจว่าแบบแปลนดงักล่าวมลีกัษณะเช่นเดยีวกนันัน้ ถอืเป็นความเขา้ใจผดิ
ของผู้ฟ้องคดเีอง  อกีทัง้ ผู้ฟ้องคดใีนฐานะผู้ประกอบวชิาชพีก่อสร้างย่อมต้องทราบวธิปีฏบิตัิ
ของการก่อสรา้งเป็นอย่างดวี่าจะต้องปฏบิตัอิย่างไร การที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าได้ลงนามในสญัญา 
ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้จดัท าเป็นชุดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการตรวจสัญญาว่า 
มแีบบแปลนจ านวนกี่แผ่น หลงัจากลงนามในสญัญาแลว้ผูฟ้้องคดกีม็ไิดน้ าสญัญาทีล่งนามแล้ว
กลบัไป เน่ืองจากผู้ฟ้องคดไีม่ได้น าตราส าคญัมาประทบั และต่อมาผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืแจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างว่าพร้อมที่จะเข้าด าเนินการก่อสร้างตามสญัญาแล้ว จงึเห็นได้ว่า 
ผูฟ้้องคดมีคีวามเร่งรบีลงมอืก่อสรา้งงานตามสญัญาจนผดิปกต ิเป็นเหตุใหล้ะเลยมไิดต้รวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของสญัญาและแบบแปลนแนบท้ายสญัญา ความบกพร่องจงึเกิดจาก 
ผูฟ้้องคดเีอง มใิช่เหตุที่จะน ามาปฏเิสธเพื่อไม่ต้องรบัผดิตามสญัญา เพราะวธิกีารหรอืขัน้ตอน
การท าสญัญาถือว่าเป็นขัน้ตอนส าคญั การที่ผู้ฟ้องคดไีม่ตรวจสอบความถูกต้องของสญัญา 
หรอืแบบแปลนแนบท้ายสญัญาก่อนลงนามผูกพนัในสญัญา ถือเป็นความประมาทเลินเล่อ 
ของผู้ฟ้องคดเีอง  อกีทัง้ หากผู้ฟ้องคดใีช้ความสงัเกตเช่นวญิญูชนทัว่ไปก็จะต้องตรวจพบว่า 
แบบแปลนก่อสรา้ง แผ่นที ่๑/๒ ซึง่ผูฟ้้องคดอี้างว่าไดร้บัมาจากการซือ้เอกสารสอบราคาจ านวน 
๑ แผ่น น่าจะมสี่วนที่ขาดหายไป เพราะย่อมแสดงว่าเอกสารแบบแปลนดงักล่าวน่าจะมจี านวน 
๒ แผ่น ซึง่ตรงกบัแบบแปลนแนบทา้ยสญัญา โดยส่วนทีข่าดหายไป คอื แผ่นที ่๒/๒ จงึสมควร
ทีผู่ฟ้้องคดจีะไดแ้จง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีราบเพื่อแกไ้ขก่อนลงนามในสญัญา แต่ผูฟ้้องคดกีลบัลงชื่อ
ในแบบแปลนแนบท้ายสญัญาทัง้สองแผ่นดว้ยตนเอง กรณีจงึต้องถอืว่าผูฟ้้องคดรีบัทราบในวนั
ท าสญัญาแล้วว่าแบบแปลนแนบท้ายสญัญามจี านวน ๒ แผ่น มใิช่เพยีงแผ่นเดยีวตามแบบแปลน
ก่อสรา้งแนบทา้ยเอกสารสอบราคาที่ผูฟ้้องคดซีื้อมา ส่วนการทีผู่้ถูกฟ้องคดไีด้แรเงาจุดเริม่ต้น
ของโครงการระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งเป็นส่วนของถนนคอนกรตีเดมิในแบบแปลน 
แนบท้ายสัญญา เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่วนที่ต้องลาดยางแอสฟลัท์ติกทบัถนนคอนกรีตเดิม 
เป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร  อย่างไรกด็ ีเมื่อรวมงานก่อสรา้งถนนบรเิวณทีเ่ป็นลูกรงัเดมิ
กบัระยะทางดงักล่าวแลว้ จะมรีะยะทางทัง้หมด ๑,๐๐๐ เมตร ตามข้อก าหนดในสญัญา  อกีทัง้ 
รายละเอียดของแบบแปลนทัง้สองชุดได้ก าหนดค่าระดบัและค่าระดับอ้างอิง B.M. ถูกต้อง
ตรงกนัทุกประการ ส่วนการก่อสร้างท่อระบายน ้านัน้ ตามเอกสารสอบราคาระบุว่า ผู้ฟ้องคดี
จะต้องก่อสรา้งท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๐.๖๐ เมตร และตามสญัญาได้ระบุไว้ชดัแจง้ว่า 
ใหผู้้ฟ้องคดไีด้ปฏบิตังิานด าเนินการปรบัพืน้ที่เดมิพรอ้มลงหนิคลุกบดอดัแน่น และวางท่อลอด
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๐.๖๐ เมตร จงึเหน็ได้ว่างานวางท่อลอดขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๐.๖๐ เมตร 
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เป็นงานตามสญัญา ส่วนการจะก าหนดว่าจะก่อสรา้งหรอืวางท่อดงักล่าวบรเิวณใดเป็นเรื่ องที่
ต้องไปตรวจสอบจากพื้นที่จรงิและสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ต่อไป  ดงันัน้ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแนบท้ายสญัญา แม้จะแตกต่างจากแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมาจาก 
การสอบราคาก็ตาม แต่ก็มใิช่การแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระส าคญัตามข้อ ๓๓๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จงึไม่จ าต้อง
แจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบก่อนลงนามในสญัญาแต่อย่างใด  ดงันัน้ เมื่อผูฟ้้องคดไีม่ด าเนินการแก้ไข
หรือปรับปรุงงานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนก่อสร้างตามสัญญาตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้แก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีจงึมสีิทธิปฏิเสธไม่ตรวจรบัมอบงาน 
ของผู้ฟ้องคด ีและไม่จ าต้องจ่ายเงนิค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดจีนกว่าผู้ฟ้องคดจีะปฏบิตัิตาม
สญัญาให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อน  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๔๔๗/๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
๔ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  

 ขอ้ ๓๑ การซื้อหรอืการจ้างโดยวธิปีระกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พสัดุปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบรหิารส่วนต าบล ส่งให้นายอ าเภอทราบ ปิดประกาศเผยแพร่การประกวดราคา ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซื้อ  
หรอืการจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ทีว่่าการอ าเภอและทีศ่าลากลางจงัหวดันัน้ และส่งไปประกาศทางสถานี
วทิยุกระจายเสยีงในท้องถิ่นของจงัหวดันัน้ กรมประชาสมัพนัธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา 
และส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ีและหากเหน็ควรส่งประกาศไปยงัผูม้อีาชพี
ขายหรอืรบัจา้งท างานนัน้โดยตรง หรอืจะโฆษณาโดยวธิอีื่นอกีดว้ยกไ็ด้ 
 การส่งประกาศประกวดราคาใหศ้นูยร์วมขา่วประกวดราคา และส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดนิภมูภิาค ทีว่่าการอ าเภอ และศาลากลางจงัหวดัใหส้่งเอกสารประกวดราคาไปพรอ้มกนั 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตอ้งกระท าก่อนวนัรบัซองประกวดราคาไมน้่อยกว่ายีส่บิวนัท าการ 
 (ขอ้ ๓๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 ขอ้ ๓๓ ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องชี้แจงหรอืใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิเพื่อประโยชน์
แก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระส าคญัซึ่งมไิดก้ าหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคาตัง้แต่ต้น ให้จัดท าเป็นประกาศและเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และด าเนินการตามข้อ ๓๑  
โดยอนุโลม กบัแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ท้ ีข่อรบัหรอืขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ย 
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    ๒) การเลิกสญัญา 
 

      (๑) การเลิกสญัญาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

       กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบ 
พื้นท่ีก่อสร้างให้แก่เอกชนผู้รบัจ้างได้ จึงต่ออายุสญัญาออกไปและแก้ไขปัญหาอปุสรรค 
ท่ีเกิดขึ้นจนสามารถให้เอกชนผู้รบัจ้างเข้าด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้แล้ว  
แต่เอกชนผู้รบัจ้างรวมทัง้ผู้รบัจ้างช่วงไม่ได้เข้าปฏิบติังานตามก าหนดเวลาในสญัญา 
จนกระทัง่เหลือระยะเวลาก่อสร้างอีกเพียง ๔ เดือน แต่ยงัคงมีงานก่อสร้างท่ีต้องด าเนินการ
อีกประมาณร้อยละ ๗๐ ของปริมาณงานทัง้หมด ถือเป็นกรณีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าเอกชน 
ผู้รบัจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา เข้าลกัษณะเป็นการ 
ไม่ปฏิบติัตามสญัญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง
จึงมีสิทธิบอกเลิกสญัญา และมีอ านาจออกค าสัง่ลงโทษให้เอกชนผู้รบัจ้างเป็นผู้ท้ิงงาน 
รวมทัง้มีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของเอกชนผูร้บัจ้างได้ 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ท าสญัญาจา้งให้ผู้ฟ้องคดปีรบัปรุง
ถนนเอกชยั - จอมทอง (โค้งคอกมา้) โดยมกี าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ตามสญัญาภายในวนัที ่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่าภายหลังการท าสัญญา ผู้ฟ้องคดีประสบกับปญัหาอุปสรรค 
เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดไีม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสรา้งให้แก่ผู้ฟ้องคดไีด้ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคด ี
ไดต่้ออายุสญัญาให้แก่ผูฟ้้องคดอีอกไปเป็นเวลา ๒๘๑ วนั ตามบนัทกึต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที่ ๑) 
แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีดังกล่าวท าให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับความเสียหาย จึงเสนอข้อพิพาทต่อ 
คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหาย ช าระค่าปรบัในสญัญาทีผู่ฟ้้องคดี
ท าไว้กับส่วนราชการอื่น และให้ขยายระยะเวลาท างานตามสญัญาออกไปอีก ซึ่งในระหว่าง  
การพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการนัน้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ต่ออายุสญัญาให้แก่ผูฟ้้องคดี
ออกไปอีก ๒๕๓ วนั ตามบนัทึกต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที่ ๒) และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า 
ผูถู้กฟ้องคดไีดแ้ก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างานของผูฟ้้องคดเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยใหผู้ฟ้้องคดี
เขา้ด าเนินการก่อสรา้งภายใน ๑๕ วนั แต่ผูฟ้้องคดมีหีนังสอืแจง้ขอ้เรยีกรอ้งกลบัไปยงัผูถู้กฟ้องคดี
เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ต่ออายุสัญญาออกไปเป็นครัง้ที่ ๓ พร้อมทัง้แจ้งว่า 
หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตกลงยินยอม ผู้ฟ้องคดีขอยกเลิกสญัญาโดยไม่เสียค่าปรบั และขอให ้
ผูถู้กฟ้องคดคีนืหลกัประกนัสญัญาใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ต่อมา ผู้ฟ้องคดกีบัผู้ถูกฟ้องคดไีด้ตกลงหารอื
รว่มกนัเพื่อแกไ้ขปญัหาการก่อสรา้งและยตุคิวามเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้กบัประชาชน ซึง่ผลจากการ
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หารือร่วมกันดังกล่าวท าให้ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ท าสัญญาจ้างบริษัท พ. เป็นผู้ร ับจ้างช่วง  
โดยผูถู้กฟ้องคดใีหค้วามยนิยอม และผูฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดไีดต้กลงท าสญัญาประนีประนอม
ยอมความซึ่งมสีาระส าคญั คอื ผู้ถูกฟ้องคดยีอมขยายระยะเวลาการท างานก่อสรา้งออกไปอีก 
๒๔๐ วนั และยอมให้ผู้ฟ้องคดวี่าจ้างผู้รบัจ้างช่วงเพื่อท าการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็โดยผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้รบัผดิชอบในผลงานที่ผู้รบัจ้างช่วงท าไปเสมอืนหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ฟ้องคด ี ทัง้น้ี  
ผูถู้กฟ้องคดไีมต่ดิใจเรยีกรอ้งค่าปรบัรวมทัง้ค่าเสยีหายใดๆ จากผูฟ้้องคด ีซึง่คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้มีค าชี้ขาดให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคด ี
มหีนังสอืแจง้ให้ผูฟ้้องคดทีราบว่า ผูถู้กฟ้องคดยีนิยอมให้ผู้ฟ้องคดจีา้งบรษิทั พ. เป็นผู้รบัจา้งช่วง 
และได้ต่ออายุสญัญาให้แก่ผูฟ้้องคดอีอกไปอกี ๕๘๕ วนั ตามบนัทกึต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที่ ๓)  
แต่ผู้ฟ้องคดแีละบรษิทั พ. มไิด้เขา้ท างานตามสญัญา ผู้ถูกฟ้องคดจีงึใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาและ 
มคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน ซึง่ผูฟ้้องคดไีดย้ืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการคลงัมคี าสัง่ยกอุทธรณ์ตามความเหน็ของคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ (กวพ.)  
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ด าเนินการรบิหลกัประกนัสญัญาของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ส ัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงาน และขอให ้
ผูถู้กฟ้องคดชีดใชเ้งนิค่าหลกัประกนัสญัญาพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
    ตามข้อ ๑๓๙๕ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๘ นัน้  การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน  
จะต้องมพีฤตกิารณ์ตามเงื่อนไขของการออกค าสัง่ ๒ ประการ ได้แก่ ประการทีห่น่ึง ผูฟ้้องคดี
จะต้องไม่ปฏบิตัิตามสญัญา และประการที่สอง การที่ผู้ฟ้องคดไีม่ปฏบิตัิตามสญัญาดงักล่าว 
จะต้องเป็นการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เมื่อข้อเท็จจริงรบัฟงัได้ว่า  
ผูฟ้้องคดไีดห้ยุดด าเนินการก่อสรา้งก่อนครบก าหนดเวลาท างานแลว้เสรจ็ตามสญัญา และงาน
ก่อสร้างยังคงเหลือปริมาณที่ต้องด าเนินการอีกร้อยละ ๖๙.๖๖ ของปริมาณงานทัง้หมด  
จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดด าเนินการก่อสร้างและมิได้เข้าท างานก่อสร้างดังกล่าว  

                                                           

 ๕ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ข้อ ๑๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาผู้ที่ได้ร ับการคัดเลือกแล้วไม่ยอม  
ไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีห่น่วยงานก าหนด หรอืคู่สญัญาของกรุงเทพมหานครไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืข้อตกลง
นัน้ โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร เป็นผู้ทิ้งงานและให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรบีส่งชื่อผูท้ิ้งงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เพื่อพจิารณา หากเหน็ดว้ยใหแ้จง้เวยีนใหห้น่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทราบ พรอ้มทัง้แจง้ผูท้ิ้งงานรายนัน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ในกรณผีูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไมเ่หน็ดว้ยใหแ้จง้ผลการพจิารณาไปใหห้น่วยงานเจา้ของเรือ่งทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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เป็นการกระท าที่เข้าลกัษณะของการไม่ปฏบิตัติามสญัญาแล้ว และเมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏต่อมาว่า  
ผูถู้กฟ้องคดไีด้แก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างานของผูฟ้้องคดจีนผูฟ้้องคดสีามารถเขา้ท างาน
ก่อสรา้งตามสญัญาได้แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดหียุดด าเนินการก่อสรา้งและมไิด้เขา้ท างานก่อสรา้ง
ตามสญัญา จงึเป็นการไม่ปฏบิตัติามสญัญาโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ซึง่การทีผู่้ฟ้องคดวี่าจา้ง
บริษัท พ. ให้เป็นผู้ร ับจ้างช่วง ก็มิได้ท าให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นความรับผิดต่อผู้ถูกฟ้องคด ี
ตามสญัญาพพิาท ประกอบกบัขอ้สญัญาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดี
โดยผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครทีส่ ัง่ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูท้ิง้งาน จงึเป็นค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
      ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่า การท าสญัญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างผูฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคด ีเป็นการแสดงเจตนาลวงหรอืนิตกิรรมอ าพรางเพื่อใหบ้รษิทั พ. 
ได้เข้าเป็นคู่ส ัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแทนผู้ฟ้องคดี สญัญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว 
จงึตกเป็นโมฆะนัน้  เหน็ว่า การที่ผู้ฟ้องคดกีบัผู้ถูกฟ้องคดที าสญัญาประนีประนอมยอมความ
ดงักล่าว เป็นการท าสญัญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงบัขอ้พิพาทในชัน้อนุญาโตตุลาการ 
และคณะอนุญาโตตุลาการกไ็ดม้คี าชีข้าดใหเ้ป็นไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความขา้งต้น  
ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและปฏิบัติตาม 
สญัญาประนีประนอมยอมความด้วย  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง๖ แห่งพระราชบญัญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดเีองที่เป็นฝ่ายเสนอ
ว่าจา้งบรษิทั น. ใหเ้ขา้ท างานในส่วนที่เหลอืตามสญัญา และผูฟ้้องคดเีองที่เป็นฝ่ายยื่นหนังสอื
ขอใหผู้้ถูกฟ้องคดใีหค้วามยนิยอมในการจา้งช่วงบรษิทั พ. ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืเดยีวกบับรษิทั น. 
จนกระทัง่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีจ้างช่วงดังกล่าว การท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้เป็นการแสดงเจตนาลวง 
หรือนิติกรรมอ าพรางแต่อย่างใด  ส าหรบักรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญา 
กบัผู้ถูกฟ้องคดก่ีอนที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ทิ้งงานนัน้ โดยที่สญัญาพพิาท 
เป็นสญัญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดจีงึไม่อาจเลกิสญัญาทางปกครองได้ฝ่ายเดยีวโดยปราศจาก
ความยนิยอมของผูถู้กฟ้องคด ี ดงันัน้ เมือ่การทีผู่ถู้กฟ้องคดใีชส้ทิธเิลกิสญัญาเกดิจากผูฟ้้องคดี
ไมเ่ขา้ด าเนินการก่อสรา้งตามสญัญา และผูฟ้้องคดเีป็นฝ่ายประพฤตผิดิสญัญาเอง ผูถู้กฟ้องคดี
จงึมสีทิธริบิหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาของผูฟ้้องคดไีดต้ามขอ้สญัญา การทีผู่ถู้กฟ้องคดี

                                                           

 ๖ พระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๔๑ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะได้ 
ท าขึน้ในประเทศใดใหผ้กูพนัคู่พพิาท และเมือ่ไดม้กีารรอ้งขอต่อศาลทีม่เีขตอ านาจย่อมบงัคบัไดต้ามค าชีข้าดนัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ใช้สทิธริบิหลกัประกนัสญัญาของผู้ฟ้องคดจีงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษา 
ยกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๘๓/๒๕๕๔) 
  

      การตราเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการตรา 
เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นขัน้ตอนการตระเตรียมเงินงบประมาณ 
เพ่ือจดัสรรใช้จ่ายส าหรบัด าเนินการก่อสร้างตามท่ีสภาเทศบาลได้อนุมติัโครงการไว้  
อนัมีลกัษณะเป็นการกระท าทางปกครองฝ่ายเดียวท่ีแยกออกจากตัวสญัญา  ดงันั้น  
การท่ีเทศบาลท าสัญญาจ้างให้เอกชนก่อสร้างงานโครงการของเทศบาลโดยไม่ได้ 
ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและไม่ได้ตราเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
แม้จะเป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน แต่กไ็ม่มีผลท าให้สญัญาจ้างก่อสร้างดงักล่าวตกเป็นโมฆะ 
สญัญายงัคงมีผลผกูพนัคู่สญัญาต่อไป 
  อย่างไรก็ตาม การท่ีเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างตามสญัญาจ้าง ถือเป็นปัญหาทางการเงินท่ีเทศบาลต้องบริหารจดัการ
เพ่ือให้มีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรบัการด าเนินกิจการทางปกครอง ประกอบกับ 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการของเทศบาลเป็นสัญญาทางปกครองท่ีเทศบาลซ่ึงเป็น
คู่สญัญาฝ่ายปกครองมีเอกสิทธ์ิในการบอกเลิกสญัญาได้ฝ่ายเดียว เทศบาลจึงมีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาจ้างด้วยเหตุไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการก่อสร้างดงักล่าวได้ 
การท่ีเทศบาลใช้สิทธิบอกเลิกสญัญากบัเอกชนผู้รบัจ้าง จึงมีผลท าให้สญัญาจ้างก่อสร้าง
ดงักล่าวส้ินสุดลง แม้ต่อมาเทศบาลกบัเอกชนผู้รบัจ้างจะได้ท าบนัทึกต่อท้ายสญัญา 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาจ้างฉบบัเดิมเพ่ือให้เอกชนผู้รบัจ้างด าเนินการก่อสร้างตามสญัญา
ต่อไป ก็ไม่มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาจ้างฉบับเดิมแต่อย่างใด เน่ืองจาก 
เป็นการท าสญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์แห่งสญัญาต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมาย อนัมีผลท าให้
บนัทึกต่อท้ายสัญญาตกเป็นโมฆะ โดยไม่อาจถือเป็นการท าสัญญาจ้างฉบบัใหม่แทน
สัญญาจ้างฉบบัเดิม และไม่อาจให้สัตยาบนัได้  ทัง้น้ี หากเทศบาลมีความประสงค ์
จะด าเนินการก่อสร้างตามโครงการดงักล่าวต่อไป กช็อบท่ีจะด าเนินการสรรหาผู้รบัจ้าง
รายใหม่ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน มิใช่การจดัท าบนัทึกต่อท้ายสญัญาจ้างฉบบัเดิม
ดงักล่าว  
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  เทศบาลเมอืงหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ท าสญัญาจ้างผู้ฟ้องคด ี
ให้ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และซอยต่างๆ ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ พรอ้มท่อลอดถนน
จ านวน ๔๘ สาย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่ได้ตัง้งบประมาณส าหรบัด าเนินการก่อสร้างไว้ 
ในเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๔๓ และไม่ได้ตราเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
เพิม่เติม  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) 
อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ไม่อนุมตั ิผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึบอกเลกิสญัญากบัผู้ฟ้องคด ี หลงัจากนัน้ ผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอื 
ขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ อนุมตัใิห้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยกเว้น 
การปฏบิตัิตามข้อ ๓๘ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดให้การก่อหนี้ผูกพนัเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลและมรีายไดต้ามงบประมาณแลว้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จงึได้ตกลงท าบนัทกึต่อท้ายสญัญากบัผู้ฟ้องคดจี านวน ๓ ฉบบั เพื่อแก้ไขเพิม่เตมิข้อก าหนด
ของสญัญาจา้งฉบบัเดมิ โดยมสีาระส าคญัเกี่ยวกบัการขยายเวลาการช าระเงนิค่าจ้างก าหนด  
การจ่ายเงนิค่าจ้างตามสญัญา และการจ่ายเงนิค่าก่อสร้างพื้นที่ผิวจราจร  ต่อมา ผู้ฟ้องคดี
ท างานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ โดยคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรบัมอบไวแ้ลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ค้างช าระค่างานก่อสร้างในงวดที่ ๑ บางส่วน และไม่ช าระค่างานก่อสร้างในงวดที่ ๓  
ถงึงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ช าระเงนิค่าจา้งทีค่า้งช าระดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  โดยที่การตกเป็นโมฆะของสัญญาทางปกครอง อาจเกิดขึ้นได้เมื่อ
ขอ้เท็จจรงิปรากฏว่า (๑) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าสญัญาโดยปราศจากอ านาจ (๒) สญัญา 
ที่จดัท าขึ้นเป็นสญัญาที่มวีตัถุประสงค์แห่งสญัญาต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมายหรอืเป็นการ 
พน้วสิยัหรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน (๓) สญัญามไิดท้ าถูกต้อง 
ตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ และ (๔) มกีฎหมายห้ามท าสญัญานัน้  เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจรงิ
ปรากฏว่า ในขณะท าสญัญาจา้งพพิาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ไดต้ัง้งบประมาณส าหรบัด าเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๔๓ และไม่ได้ตรา 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมตามมาตรา ๖๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ จงึเป็นกรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มไิดป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
การพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  อย่างไรก็ตาม การตรา 
เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีและการตราเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิของ
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ดงักล่าว เป็นขัน้ตอนการตระเตรยีมเงนิงบประมาณเพื่อจดัสรรใชจ้่ายส าหรบั
ด าเนินการก่อสร้างตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติโครงการไว้ ซึ่งขัน้ตอนการตระเตรียมเงิน
งบประมาณนัน้ มลีกัษณะเป็นการกระท าทางปกครองอย่างหนึ่งในกระบวนการก่อนท าสญัญา 
และเป็นการกระท าของฝ่ายปกครองฝ่ายเดยีวที่แยกออกจากตวัสญัญา  ดงันัน้ การไม่ปฏบิตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จงึมไิด้มีผลท าให้สญัญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคด ี
กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าลักษณะของสัญญาทางปกครองที่จะตกเป็นโมฆะ และตราบใดที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยงัมิได้บอกเลิกสัญญาด้วยเหตุความไม่ชอบด้วยระเบียบของกระบวนการ 
ท าสญัญาดงักล่าว สญัญาพพิาทจงึมผีลผกูพนัคู่สญัญาต่อไป 
  นอกจากนี้  แม้สัญญาพิพาทจะมิได้มขี้อก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มสีิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการ
ก่อสรา้งก็ตาม แต่เมื่อสญัญาพพิาทเป็นสญัญาทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ซึ่งเป็นคู่สญัญา
ฝ่ายปกครองมเีอกสทิธิใ์นการบอกเลกิสญัญาได้ฝ่ายเดยีว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมสีทิธบิอกเลกิ
สญัญาได้ ประกอบกบัการทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่มงีบประมาณเพยีงพอที่จะด าเนินการก่อสรา้ง
ตามสญัญา ถือได้ว่าเป็นปญัหาทางการเงนิที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะต้องบรหิารจดัการเพื่อให้ม ี
เงนิงบประมาณเพยีงพอส าหรบัการด าเนินกจิการทางปกครอง การบอกเลกิสญัญาของผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ จงึเป็นการบอกเลกิสญัญาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสญัญาพพิาทสิ้นสุดลงด้วยการ
บอกเลกิสญัญาแล้ว  อกีทัง้ การบอกเลกิสญัญาเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่อาจจะถอนการบอกเลกิ 
 
 
 
 

                                                           

 ๗ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๖๕ งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึน้เป็นเทศบญัญตัิ ถ้าเทศบญัญตัิงบประมาณออกไม่ทนัปีใหม่  
ใหใ้ชเ้ทศบญัญตังิบประมาณปีก่อนนัน้ไปพลาง 
 ถ้าในปีใดจ านวนเงนิซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรบัการใช้จ่ายประจ าปีก็ดี หรือมี 
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตัง้รายรบัหรอืรายจ่ายขึน้ใหมใ่นระหว่างปีกด็ ีใหต้ราขึน้เป็นเทศบญัญตังิบประมาณเพิม่เตมิ  



 

 

๘๖๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สญัญาได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การที่ผู้ฟ้องคด ี
กบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ท าบนัทกึต่อท้ายสญัญาจ านวนสามฉบบั จงึไม่มผีลเป็นการแก้ไขเพิม่เติม 
สญัญาจา้งพพิาท  ทัง้น้ี หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคีวามประสงคจ์ะด าเนินการก่อสรา้งต่อไป กม็หีน้าที่
ตอ้งด าเนินการสรรหาผูร้บัจา้งรายใหม่ตามขัน้ตอนของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุ
ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มไิด้ด าเนินการตามระเบยีบ
ดงักล่าว แต่กลบัเรยีกให้ผู้ฟ้องคดีมาท าบนัทึกต่อท้ายสญัญาจ านวนสามฉบบัภายหลงัจาก 
บอกเลกิสญัญาแล้วเพื่อให้ผู้ฟ้องคดที างานก่อสรา้งต่อไป ทัง้ที่ควรรู้อยู่แล้วว่าเป็นการกระท า 
ทีฝ่่าฝืนต่อระเบยีบของทางราชการ ประกอบกบัผูฟ้้องคดเีป็นผู้ประกอบการที่มอีาชพีรบัเหมา
ก่อสร้าง จึงย่อมต้องรู้ว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงด้วยการบอกเลิกสญัญาแล้ว ไม่อาจท าบันทึก
ต่อทา้ยสญัญาเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาไดอ้กี การทีผู่ฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ตกลงยนิยอม
ท าบนัทึกต่อท้ายสัญญาดงักล่าว จงึเป็นการท าสญัญาที่มวีตัถุประสงค์แห่งสญัญาต้องห้าม  
ชดัแจง้โดยกฎหมาย อนัมผีลใหบ้นัทกึต่อทา้ยสญัญาทัง้สามฉบบัทีผู่ฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
จดัท าขึน้ตกเป็นโมฆะ ไม่อาจถอืว่าเป็นการท าสญัญาฉบบัใหม่แทนสญัญาจา้งเดมิ และไม่อาจ
ใหส้ตัยาบนัได ้
  อย่างไรกต็าม แมส้ญัญาจา้งพพิาทจะสิ้นสุดลงดว้ยการบอกเลกิสญัญา 
และบนัทกึต่อท้ายสญัญาจะตกเป็นโมฆะ อนัมผีลให้คู่สญัญากลบัสู่ฐานะเดมิก็ตาม แต่การที่ 
ผู้ฟ้องคดที างานก่อสร้างแล้วเสรจ็ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัประโยชน์จากงานก่อสร้างของ 
ผูฟ้้องคดไีว้โดยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการบรกิารสาธารณะแก่ประชาชน จงึถอืได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ได้มาซึ่งทรพัย์สินโดยปราศจากมูลอนัจะอ้างได้ตามกฎหมาย ซึ่งมลีกัษณะเป็นลาภมคิวรได้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๖ ถา้คู่สญัญาฝา่ยหนึ่งมสีทิธเิลกิสญัญาโดยขอ้สญัญาหรอืโดยบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย การเลกิสญัญา
เช่นนัน้ย่อมท าดว้ยแสดงเจตนาแก่อกีฝา่ยหนึ่ง  
 แสดงเจตนาดงักล่าวมาในวรรคก่อนนัน้ ท่านว่าหาอาจจะถอนไดไ้ม่  



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๖๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตามมาตรา ๔๐๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดงันัน้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคด ี
ไดล้งมอืก่อสรา้งโดยผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ มไิดท้กัทว้งถงึความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของสญัญาจา้ง  
อกีทัง้ การท างานก่อสรา้งกม็เีจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นผูค้วบคุมงานและตรวจรบังานไว ้
จงึน่าเชื่อว่าผูฟ้้องคดที างานก่อสรา้งหรอืช าระหนี้โดยสุจรติ กรณีไม่เขา้ลกัษณะของการช าระหนี้
ตามอ าเภอใจหรอืเป็นการพ้นวสิยัหรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มตามกฎหมายหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
ตามมาตรา ๔๐๗๑๐ มาตรา ๔๑๐๑๑ และมาตรา ๔๑๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
และโดยที่คณะกรรมการพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองชัน้ต้นแต่งตัง้ขึ้นเสนอความเห็นว่า  
ผูฟ้้องคดที างานก่อสรา้งแลว้เสรจ็จรงิ และสามารถค านวณปรมิาณงานค่าก่อสรา้งตามหลกัวชิาการ
เป็นเงนิค่าก่อสรา้งจ านวน ๕๕,๘๐๙,๕๔๐ บาท และค่า Factor F ๑.๒๘๘ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
๗๑,๘๘๒,๐๐๐ บาท แต่ค่า Factor F เป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างในส่วนของค่าอ านวยการ 
ดอกเบี้ย ก าไร และภาษี ตามสญัญาจ้างพพิาท ซึ่งเมื่อสญัญาจ้างดงักล่าวสิ้นสุดลงด้วยการ  
บอกเลกิสญัญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึไม่มคีวามผูกพนัที่จะต้องจ่ายเงนิค่า Factor F ต่อไป  
ดงันัน้ ผู้ฟ้องคดจีงึมสีทิธไิด้รบัเฉพาะค่าก่อสรา้งเป็นเงนิ ๕๕,๘๐๙,๕๔๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ไดจ้า่ยเงนิค่าจา้งใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีลว้เป็นเงนิ ๒๕,๘๘๐,๖๙๒ บาท ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึต้อง
ใชค้นืราคาค่าก่อสรา้งใหแ้ก่ผูฟ้้องคดจี านวน ๒๙,๙๒๘,๘๔๘ บาท  พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ช าระคนืเงนิจ านวนดงักล่าวให้แก่ผูฟ้้องคดภีายในก าหนด ๑๘๐ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๐๗ - ๗๐๘/๒๕๕๔) 
 
 
 
                                                           

 ๙-๑๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๔๐๖ บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าเพื่อช าระหนี้ ก็ดี หรือได้มา 
ดว้ยประการอื่นกด็ ีโดยปราศจากมลูอนัจะอา้งกฎหมายได ้และเป็นทางใหบุ้คคลอกีคนหนึ่งนัน้เสยีเปรยีบไซร ้ท่านว่าบุคคลนัน้
จ าตอ้งคนืทรพัยใ์หแ้ก่เขา อนึ่ง การรบัสภาพหนี้สนิว่ามอียู่หรอืหาไมน่ัน้ ท่านกใ็หถ้อืว่าเป็นการกระท าเพือ่ช าระหนี้ดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๐๗ บุคคลใดได้กระท าการอนัใดตามอ าเภอใจเหมอืนหนึ่งว่าเพื่อช าระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มคีวามผูกพนั 
ทีจ่ะตอ้งช าระ ท่านว่าบุคคลนัน้หามสีทิธจิะไดร้บัคนืทรพัยน์ัน้ไม่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๑๐ บุคคลผู้ใดได้ท าการช าระหนี้โดยมุ่งต่อผลอย่างหนึ่ง แต่มไิด้เกดิผลขึ้นเช่นนัน้ ถ้าและบุคคลนัน้ 
ได้รู้มาแต่แรกว่าการที่จะเกดิผลนัน้เป็นพ้นวสิยัก็ด ีหรอืได้เข้าป้องปดัขดัขวางเสียมใิห้เกดิผลเช่นนัน้ โดยอาการอนัฝ่าฝืน 
ความสุจรติกด็ ีท่านว่าบุคคลนัน้ไมม่สีทิธจิะไดร้บัคนืทรพัย์ 
 มาตรา ๔๑๑ บุคคลใดได้กระท าการเพื่อช าระหนี้ เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรอืศีลธรรมอันด ี 
ท่านว่าบุคคลนัน้หาอาจจะเรยีกรอ้งคนืทรพัยไ์ดไ้ม่ 
 
 

 



 

 

๘๗๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

      (๒) การเลิกสญัญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

   ก่อนท่ีหน่วยงานทางปกครองจะด าเนินการประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง 
จะต้องด าเนินการส ารวจและทดสอบสภาพพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างให้แน่ชดัเสียก่อนว่าพสัด ุ
ท่ีเหมาะสมส าหรบัการก่อสร้างในพื้นท่ีดงักล่าวควรมีลกัษณะเช่นไร เพ่ือให้การด าเนินงาน
จ้างเหมาก่อสร้างวางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิศวกรรมท่ีถูกต้องและรอบด้าน 
มาตัง้แต่ต้น 
   และในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัในความเหมาะสมของพสัดุท่ีจะ
น ามาใช้ในงานท่ีจ้าง หน่วยงานทางปกครองผูว่้าจ้างชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ควบคมุงาน 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริษัทท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญอ่ืนใดท่ีตนเช่ือถือและ
ไว้วางใจ ตรวจสอบความเหมาะสมของพสัดดุงักล่าวเสียก่อนว่าสามารถน ามาใช้ในงาน
ท่ีจ้างได้จริงหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่า พสัดซ่ึุงได้ก าหนดไว้ตามสญัญา
ดงักล่าว ไม่สามารถน ามาใช้ในงานท่ีจ้างได้จริง หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถ
แก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการน าพัสดุดังกล่าวมาใช้ได้ เน่ืองจากเป็น 
ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง  ทัง้น้ี หากการแก้ไข
เปล่ียนแปลงนัน้ท าให้จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงินหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาในการ
ท างาน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถตกลงกบัเอกชนผู้รบัจ้างได้โดยไม่ต้อง 
รอให้เอกชนผู้รบัจ้างเป็นผู้เสนอขอเพ่ิมหรือลดวงเงินหรือขอเพ่ิมหรือลดระยะเวลา 
ในการท างานแต่อย่างใด 
  ดังนั้น กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ด าเนินการ 
ให้มีการส ารวจสภาพดินและทดสอบก าลงัรบัน ้าหนักบรรทุกของดินบริเวณท่ีท่ีจะ
ก่อสร้างว่าเหมาะสมท่ีจะใช้ฐานรากของส่ิงก่อสร้างเป็นแบบใด และเม่ือได้รบัค าขอ 
ของเอกชนผู้รบัจ้างท่ีขออนุมติัเปล่ียนแปลงแบบฐานรากดงักล่าว พร้อมทัง้ได้รบัทราบ
ผลการทดสอบของส านักโยธาธิการซ่ึงมีความเห็นเช่นเดียวกบัเอกชนผู้รบัจ้าง กมิ็ได้
ด าเนินการทดสอบให้แน่ใจว่าความจริงเป็นเช่นนัน้หรือไม่ แต่กลบัใช้สิทธิบอกเลิก
สญัญาจ้าง ย่อมถือได้ว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาโดยไม่สุจริต 
อนัเป็นการบอกเลิกสญัญาโดยไม่ชอบ 
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   สรปุข้อเทจ็จริง 
   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่อุสุ (ผูถู้กฟ้องคด)ี ท าสญัญาจา้งผูฟ้้องคด ี
ให้ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มหว้ยแม่อุสุ โดยภายหลงัจากผู้ฟ้องคดขีอเขา้ท างาน
และขอรบัมอบพืน้ทีก่่อสรา้งแลว้ ผูฟ้้องคดไีดท้ าการทดสอบชัน้ดนิดว้ยวธิใีชแ้ท่งเหลก็ตอกลงไป
ในดนิบรเิวณทีท่ีจ่ะก่อสรา้งสะพานตามสญัญาดงักล่าวแลว้พบว่าไม่สามารถตอกได ้จงึมหีนังสอื
ถงึผูถู้กฟ้องคดเีพื่อขออนุมตัเิปลีย่นแปลงฐานรากสะพานจากแบบตอกเสาเขม็เป็นแบบฐานแผ่ 
ขอหยุดท างาน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมตัิ  ต่อมา  
ผูฟ้้องคดไีด้ขอให้ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัตากท าการทดสอบชัน้ดนิบรเิวณก่อสรา้งดงักล่าว 
ผลการทดสอบและวิเคราะห์พบว่า ฐานรากที่เหมาะสมกบัโครงการก่อสร้างพพิาทเป็นแบบ  
ฐานแผ่ ผูฟ้้องคดจีงึมหีนงัสอืขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีบทวนการใชฐ้านรากเป็นแบบฐานแผ่ พรอ้มทัง้
แนบรายงานผลการทดสอบชัน้ดนิและสรุปผลการวเิคราะหช์นิดฐานรากทีเ่หมาะสมกบัโครงการ
ก่อสรา้งของส านกังานโยธาธกิารจงัหวดัตากใหผู้ถู้กฟ้องคดทีราบ แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่อนุมตัเิช่นเดมิ
โดยให้เหตุผลว่า ประกาศสอบราคาระบุรายละเอียดของงานว่าให้ใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 
และผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเป็นฐานรากแบบเดียวกัน  อีกทัง้ ราคาของฐานรากทัง้สองแบบ 
แตกต่างกัน หากเปลี่ยนแบบฐานรากจะท าให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียสิทธิในการเสนอราคา 
ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามที่ก าหนด จึงไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง 
แบบฐานรากได ้ ต่อมา ผูฟ้้องคดไีดม้หีนงัสอืชีแ้จงไปยงัผูถู้กฟ้องคดวี่า ผูฟ้้องคดไีดไ้ปดูสถานที่
ก่อสร้างในวันที่ก าหนดให้ดูสถานที่แล้ว แต่ในวันดังกล่าวไม่มีการทดสอบการใช้ ฐานราก  
จึงไม่อาจทราบได้ว่าสถานที่ก่อสร้างไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ และต่อมาได้มีหนังสือขอให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีบทวนการใช้ฐานรากอกีครัง้ โดยมไิด้เขา้ท างานให้แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา
ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับและบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคด ี  
หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดไีด้จา้งผู้รบัจา้งรายใหม่เขา้ท างานต่อจากผู้ฟ้องคด ีซึ่งผู้รบัจ้างรายใหม่
ตอกเสาเข็มฐานรากของสะพานตามแบบที่ก าหนดในสญัญาได้เพียง ๑๓ ต้น ส่วนอีก ๙ ต้น  
ตอกไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึให้เจ้าหน้าที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตตาก ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงระบบฐานรากของสะพาน  
ผลการศึกษาวเิคราะห์สรุปได้ว่า บรเิวณพื้นที่ก่อสร้างสามารถตอกเสาเขม็ได้จ านวน ๒ ฐาน 
ส่วนอีก ๒ ฐาน ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ แต่สามารถรบัน ้ าหนักฐานรากแบบฐานแผ่ได ้  
ผู้ถูกฟ้องคดจีงึอนุมตัใิห้ผู้รบัจา้งรายใหม่ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ทดแทนฐานรากแบบตอกเสาเขม็  
จ านวน ๒ ฐาน และหกัส่วนเงนิในปรมิาณงานและวสัดุทีล่ดลงจากการเปลีย่นแปลงแบบก่อสรา้ง 
ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าตนไม่ได้เป็นฝ่ายผดิสญัญา เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้แก้ไขปญัหาเกี่ยวกบั
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แบบฐานรากให้ การบอกเลิกสัญญาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
      มาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการ 
ใช้สทิธแิห่งตนก็ด ีในการช าระหนี้กด็ ีบุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจรติ การที่บุคคลใดใชส้ทิธิ
หรอืช าระหนี้โดยไม่สุจรติ กฎหมายย่อมไม่ให้ความคุ้มครอง กล่าวคอื ไม่มผีลทางกฎหมาย 
โดยสมบูรณ์  นอกจากนัน้ หากบุคคลใดใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริตแล้วเป็นเหตุให้เกิด  
ความเสยีหายแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้สทิธโิดยไม่สุจรติจะต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายเช่นตามที่ปกติ
ยอ่มเกดิขึน้จากการใชส้ทิธโิดยไมสุ่จรติของตนใหแ้ก่ผู้เสยีหาย บทบญัญตัแิห่งกฎหมายดงักล่าว
และผลทางกฎหมายอันเกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายข้างต้น ถือได้ว่า 
เป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายของรฐัทัง้ระบบ  ดังนัน้ จึงย่อมใช้บังคับกับ 
การใช้สทิธแิละการช าระหนี้ทัง้ตามสญัญาทางแพ่งและสญัญาทางปกครอง   เมื่อข้อเท็จจรงิ
ปรากฏว่า ก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะด าเนินการประกาศสอบราคาจา้งเหมาก่อสรา้งสะพานคอนกรตี
เสริมเหล็กพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ด าเนินการให้มีการส ารวจสภาพดินและทดสอบก าลัง 
รบัน ้าหนักบรรทุกของดนิบรเิวณทีท่ี่จะก่อสรา้งว่าเหมาะสมที่จะใชฐ้านรากของสะพานเป็นแบบ
ตอกเสาเข็มหรือแบบฐานแผ่ การด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพิพาทจึงมิได้วางอยู่ 
บนพื้นฐานของขอ้มูลทางวศิวกรรมที่ถูกต้องและรอบด้านมาตัง้แต่ต้น  ดงันัน้ เมื่อข้อเทจ็จรงิ
ปรากฏเหตุอนัควรสงสยัในความเหมาะสมของแบบฐานรากของสะพานว่าสมควรจะใชฐ้านราก
แบบตอกเสาเข็มตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือสมควรเปลี่ยนเป็นแบบฐานแผ่ตาม 
ผลการทดสอบและวเิคราะห์ของผู้ฟ้องคดรีวมทัง้ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัตาก วญิญูชนเช่น 
ผูถู้กฟ้องคดชีอบที่จะมอบหมายให้ผูค้วบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจา้ง บรษิทัที่ปรกึษา 
หรือผู้ เชี่ยวชาญอื่นใดที่ตนเชื่อถือและไว้วางใจ ตรวจสอบสภาพชัน้ดินและวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของแบบฐานรากที่จะพึงใช้กับสะพานที่ว่าจ้างก่อสร้างให้แน่ใจ และหากผล  
การทดสอบและวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญที่ตนเองเชื่อถือและไว้วางใจสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบและวเิคราะห์ของผู้ฟ้องคดรีวมทัง้ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัตาก ผูถู้กฟ้องคดกี็ชอบ 
ที่จะแก้ไขแบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกบัสภาพชัน้ดนิในบรเิวณที่ที่จะก่อสรา้ง ซึ่งการ 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๗๓   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ด าเนินการดงักล่าวไม่ขดัหรอืฝ่าฝืนขอ้ ๕๘ วรรคหนึ่ง๑๓ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย 
การพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่อย่างใด  นอกจากนัน้ ในการแก้ไข 
แบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกับชัน้ดินในบริเวณที่ที่จะก่อสร้างนัน้ หากมคีวามจ าเป็น 
ต้องลดวงเงนิค่าจ้างก่อสรา้งลง ผู้ถูกฟ้องคดกี็อาจด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ ๕๘ วรรคสี่๑๔ 
ของระเบยีบดงักล่าว โดยไม่ต้องเรยีกรอ้งให้ผู้ฟ้องคดเีสนอลดวงเงนิค่าจา้งก่อสรา้งมาพรอ้มกบั
ค าขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงฐานรากของสะพาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้ด าเนินการเหมอืนดงัเช่นที่
วญิญูชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดพีงึกระท า กลบับ่ายเบี่ยงไม่อนุมตัใิห้แก้ไขเปลีย่นแปลงแบบฐานราก
ตามค าขอของผู้ฟ้องคดีและยืนยนัให้ผู้ฟ้องคดีลงมือก่อสร้างโดยใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 
ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญา ทัง้ที่หากได้ด าเนินการดงัเช่นทีว่ญิญูชนโดยทัว่ไปพงึกระท ากจ็ะพบ
ความจรงิเหมอืนเช่นทีส่ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตตาก ไดท้ าการส ารวจและวเิคราะห์
ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้ท าภายหลังจากที่ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและจ้าง 
ผูร้บัจา้งรายใหม่ใหเ้ขา้ท างานแทนผูฟ้้องคดแีลว้ว่า สภาพชัน้ดนิมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้ฐานราก 
แบบฐานแผ่ยิง่กว่าฐานรากแบบตอกเสาเขม็ กรณีดงักล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดใีช้สทิธบิอกเลกิ
สญัญากบัผู้ฟ้องคดโีดยไม่สุจรติตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อนัเป็น
การใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาโดยไมช่อบ ผูถู้กฟ้องคดจีงึต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายเช่นทีต่ามปกติ
ย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาโดยไม่สุจรติให้แก่ผู้ฟ้องคด ีอนัได้แก่ ค่าก่อสร้าง 
ทีเ่กบ็วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งและทีพ่กัคนงาน ค่ารถขนอุปกรณ์ในการทดสอบดนิ ค่ารถขนอุปกรณ์
ก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้าประกันซองประกวดราคาและหนังสือค ้าประกันสญัญาจ้าง 
ตลอดจนค่าเสยีโอกาสทีจ่ะไดผ้ลก าไรหากผูถู้กฟ้องคดอีนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงฐานรากของสะพาน
และให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท างานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสญัญา  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้

                                                           

 ๑๓-๑๔ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
 ขอ้ ๕๗ ให้ประธานกรรมการบรหิารส่งส าเนาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสอื ซึ่งมมีูลค่าตัง้แต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 
ใหส้ านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิภมูภิาคแลว้แต่กรณี และสรรพากรจงัหวดั ภายใน ๓๐ วนั นับแต่
วนัท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง  
 ข้อ ๕๘ สญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมไิด้ เว้น แต่การแก้ไขนัน้ 
จะเป็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่ท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเสียประโยชน์  
ใหป้ระธานกรรมการบรหิารด าเนินการโดยผ่านความเหน็ชอบของผูส้ ัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งก่อน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิหรอืเพิม่หรอื
ลดระยะเวลาส่งมอบของหรอืระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพรอ้มกนัไป และเมือ่ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ดงักล่าวแลว้ใหป้ฏบิตัติามขอ้ ๕๗ ดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงนิจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
ของต้นเงนิดงักล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลกัประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๓๓/๒๕๕๔) 
 

     (๓) การเลิกสญัญาโดยปริยาย 
 

 กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองว่าจ้างเอกชนให้ท าการก่อสร้าง 
สวนสุขภาพ โดยข้อตกลงตามสญัญาจ้างไม่ได้ระบุงานรื้อถอนต้นไม้ใหญ่ท่ีปลูกในบริเวณ 
ท่ีก่อสร้างซ่ึงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างไว้ จึงเป็นความรบัผิดชอบของหน่วยงาน 
ทางปกครองผู้ว่าจ้างท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างดงักล่าวให้แก่ผู้รบัจ้าง 
ประกอบกับกรณีไม่ใช่ปัญหาเก่ียวกับแบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือนไปจาก 
หลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ ว่าจ้างจะใช้อ านาจ 
ตามสญัญาสัง่ให้เอกชนผูร้บัจ้างแก้ไขปัญหาการก่อสร้างตามวิธีการท่ีก าหนดได้ จึงเป็นกรณีท่ี 
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยงัปฏิบติัการช าระหน้ีไม่ถกูต้อง เอกชนผู้รบัจ้างจะไม่ยอม
ช าระหน้ีโดยการเข้าท างานตามสญัญาจนกว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะช าระหน้ี 
ให้ถกูต้องเสียได้ตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ดงันัน้ หน่วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจอ้างเหตุท่ีเอกชนผู้รบัจ้างไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสรจ็
ภายในเวลาท่ีก าหนดในสัญญาและไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของผู้ว่าจ้างในการเร่งร ัดให้
ด าเนินการก่อสร้างตามสญัญามาเป็นเหตุบอกเลิกสญัญาจ้างได้ การบอกเลิกสญัญาจ้าง 
ของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างท่ีไม่ชอบด้วยข้อสัญญา 
และกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการท าสัญญาจ้าง คือ สวนสุขภาพ  
เพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรบัประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยข้อตกลงในสัญญานั้นมิได้มี 
กรณีใดท่ีก าหนดให้ฝ่ายเอกชนผู้รบัจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาแต่ฝ่ายเดียวได้  ทัง้น้ี 
เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองท่ีเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ  
เอกสิทธ์ิในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาจึงเป็นของคู่สญัญาฝ่ายรฐั  ดงันัน้ แม้หน่วยงาน 
ทางปกครองผูว่้าจ้างจะมีส่วนผิดกต็าม แต่เอกชนผู้รบัจ้างกช็อบท่ีจะปฏิบติังานตามสญัญา
ให้แล้วเสรจ็ โดยสามารถขอขยายระยะเวลาการท างานและจ านวนเงินค่าจ้างเพ่ิมขึ้นได้  
การท่ีเอกชนผู้รบัจ้างไม่ท างานตามสญัญาให้แล้วเสรจ็แม้จะอยู่ในวิสยัท่ีจะท าได้ จึงถือว่า 
เอกชนผูร้บัจ้างมีส่วนต้องรบัผิดอยู่ด้วย จึงเหน็ได้ว่าข้อบกพร่องของหน่วยงานทางปกครอง
ผูว่้าจ้างยงัไม่ถึงขนาดหรือมีเหตอุนัจะท าให้เอกชนผูร้บัจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาจ้างได้ 
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 ดงันั้น เม่ือต่างฝ่ายต่างยงัไม่มีสิทธิโดยชอบท่ีจะบอกเลิกสญัญาจ้าง  
การท่ีทัง้สองฝ่ายต่างใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาซ่ึงกนัและกนัแสดงว่าทัง้สองฝ่ายต่างสมคัรใจ
ท่ีจะให้สัญญาจ้างเลิกแล้วต่อกนั สญัญาจึงเลิกกนัโดยปริยาย คู่สญัญาต่างฝ่ายต้องให้ 
อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะดังท่ีเป็นอยู่ เดิม โดยท่ีต่างฝ่ายต่างเรียกร้องความเสียหายจาก 
อีกฝ่ายหน่ึงไม่ได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 เทศบาลต าบลป่าติ้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ท าสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง 
สวนสุขภาพของเทศบาลต าบลป่าติ้ว  ต่อมา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดดี าเนินการก่อสร้างงานล่าช้า 
ผูถู้กฟ้องคดจีงึไดม้หีนังสอืเร่งรดัใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ด าเนินการก่อสรา้งหลายครัง้ แต่ผูฟ้้องคดอี้างว่า
ผู้ฟ้องคดไีม่สามารถท างานได้เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่จดัเตรยีมพื้นที่ให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการตามสญัญาจา้งก่อนการส่งมอบพื้นที่ คอื มตี้นไม้และตอไม้ใหญ่กดีขวางการก่อสร้าง
ทางเดนิเทา้ซึง่เป็นอุปสรรคในการท างาน และกรณีไม่ใช่หน้าทีข่องผูฟ้้องคดใีนการขุด ตดั รือ้ถอน
ต้นไม้ดงักล่าวแต่เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคด ี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืเร่งรดัให้ผู้ฟ้องคด ี
รบีเข้าด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการก่อสร้างเพียงรื้อร ัว้เดิมเท่านัน้และ 
ไมไ่ดเ้ขา้มาด าเนินการใดๆ อกี หากผูฟ้้องคดไีม่เขา้ด าเนินการก่อสรา้งผูถู้กฟ้องคดขีอสงวนสทิธิ
ในการบอกเลกิสญัญา ผูฟ้้องคดจีงึไดม้หีนังสอืแจง้ผูถู้กฟ้องคดวี่า ผูฟ้้องคดไีดแ้จง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดี
แก้ไขปญัหาดงักล่าวหลายครัง้แล้วแต่ไม่มคี าตอบ จงึขอให้ผู้ถูกฟ้องคดแีจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดทีราบ
มฉิะนัน้ ผู้ฟ้องคดจีะขอยกเลกิสญัญาจา้ง  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดเีหน็ว่าผู้ฟ้องคดไีม่เขา้ด าเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคด ี
จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าท างาน 
ตามสญัญาจ้างต่อไปโดยขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคด ีหากผู้ฟ้องคดไีม่อาจเข้าท างาน 
ตามสญัญาไดข้อใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดจี านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรบัว่ามตี้นไม้ใหญ่กีดขวาง
บรเิวณที่จะก่อสรา้งทางเดนิเท้าตามแบบแปลนก่อสรา้งจรงิ จงึแจง้ให้ผูฟ้้องคดขียบัผงัการก่อสรา้ง
ร่นมาด้านทิศเหนือ โดยให้ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกอยู่ขนานแนวรัว้พ้นจากแนวทางเดินที่จะ
ก่อสรา้ง ต้นไมใ้หญ่ตามที่ผูฟ้้องคดกีล่าวอ้างจงึมอียู่จรงิและเป็นปญัหาอุปสรรคในการก่อสรา้ง 
ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างพิพาทประกอบกับเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสญัญาจา้งตามขอ้ ๒ ของสญัญาจา้งพพิาท ไดแ้ก่ ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา  
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แบบแปลนสวนสุขภาพ ใบเสนอราคา และบญัชีแสดงปรมิาณค่าวสัดุและแรงงานจ้างเหมา 
ท าการก่อสรา้งก็ไม่ได้ระบุงานรือ้ถอนต้นไมใ้หญ่ที่ปลูกในบรเิวณที่ก่อสรา้งไว้ คงระบุแต่เพยีง
งานรือ้ถอนรัว้เดมิที่ช ารุด จงึเป็นความรบัผดิชอบของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ต้องแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
ในการก่อสรา้งดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีกรณีจงึไม่เขา้เงื่อนไขของสญัญาจา้งพพิาททีก่ าหนดไวว้่า 
หากปรากฏว่าแบบรปูรายการละเอยีดนัน้ ผดิพลาดหรอืคลาดเคลื่อนไปจากหลกัการทางวศิวกรรม
หรอืทางเทคนิค ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามค าวนิิจฉัยของกรรมการตรวจการจา้งหรอืผูค้วบคุม... 
แต่กรณีดงักล่าวไม่มีความใดขดัแย้งกันระหว่างเอกสารแนบท้ายกับสัญญาจ้างพิพาท รวมทัง้
เอกสารแนบท้ายสญัญาก็ไม่ขดัแยง้กนั ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดจีะใช้อ านาจตามที่ก าหนดในสญัญาจา้ง
พพิาทสัง่ให้ผู้ฟ้องคดขียบัผงัก่อสร้างร่นมาทางด้านทศิเหนือโดยให้ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกอยู่
ขนานแนวรัว้พน้จากแนวทางเดนิทีจ่ะก่อสรา้งหาไดไ้ม่ ประกอบกบัในกรณีน้ีกไ็ม่ใช่ปญัหาเกี่ยวกบั
แบบรูปและรายการละเอยีดคลาดเคลื่อนไปจากหลกัการทางวศิวกรรมหรอืทางเทคนิคทีผู่้ถูกฟ้องคด ี
จะใช้อ านาจตามสญัญาจา้งพพิาทสัง่ให้ผู้ฟ้องคดแีก้ไขปญัหาการก่อสร้างโดยวธิกีารดงักล่าวได ้
กรณีจงึถอืเป็นความผดิหรอืความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ไม่สามารถส่งมอบพืน้ที่ก่อสรา้งได ้ 
ผู้ถูกฟ้องคดใีนฐานะผู้ว่าจา้งผู้รบัผดิชอบโครงการก่อสรา้งดงักล่าวย่อมมหีน้าที่จดัเตรยีมพื้นที่ 
ให้พร้อมเพื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รบัจ้างจะได้ท าการก่อสร้างตามสญัญา แม้ว่าในสญัญาจะไม่ได้
ก าหนดเรื่องการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไว้ก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ในสภาพที่ท าให ้
ผู้ฟ้องคดไีม่สามารถจะก่อสรา้งให้เป็นไปตามแบบรูปในสญัญาจา้งได้ และการแก้ไขปญัหาของ 
ผูถู้กฟ้องคดกี็ไม่ถูกต้องด้วยขอ้สญัญาและระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จงึเป็นกรณีทีผู่ถู้กฟ้องคดี
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงยงัปฏิบตัิการช าระหน้ีไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดคีู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงจะไม่ยอม 
ช าระหนี้ โดยการเข้าท างานตามสัญญาจนกว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะช าระหน้ีให้ถูกต้องเสียได้  ทัง้นี้  
ตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
 ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ปญัหาอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นเพียง 
ส่วนหนึ่งของเนื้องานทัง้หมดจ านวนหลายๆ ส่วน แต่ในส่วนอื่นผู้ฟ้องคดีไม่เข้าด าเนินการ 
ก่อสรา้งเลย ซึ่งในส่วนพืน้ทีก่่อสรา้งทีผู่้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่ามปีญัหาในการก่อสรา้ง ถ้าด าเนินการ
ก่อสร้างถึงในส่วนนัน้ก็อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานที่จะขยบัแนวทางเดนิเท้าในส่วนที ่
ถูกต้นไม้ใหญ่ขวาง หรอืตัดเนื้องานในส่วนนัน้ออกเพื่อให้การก่อสร้างด าเนินการต่อไปได้ นัน้   
เมื่อขอ้ก าหนดตามสญัญานี้ผูว้่าจา้งมหีน้าทีต่้องส่งมอบพืน้ที่ก่อสรา้งในสภาพที่ผูร้บัจา้งจะสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสญัญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียงัส่งมอบพื้นที่ในสภาพที่ผู้ฟ้องคด ี
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ไม่สามารถด าเนินการก่อสรา้งให้เป็นไปตามสญัญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างว่าจะแก้ไขปญัหาให้
เมื่อผูฟ้้องคดก่ีอสรา้งถงึในส่วนทีเ่ป็นปญัหานัน้จงึไม่ถูกต้อง ฝ่ายผูถู้กฟ้องคดคีวรจะมคีวามพรอ้ม
ในการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา  นอกจากนี้  
หากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถึงในส่วนที่มีปญัหา ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะแก้ไขปญัหาได้ตามที ่
ผูถู้กฟ้องคดกีล่าวอ้าง ซึง่จะท าใหเ้กดิปญัหาในส่วนอื่นเกดิขึน้อกี เนื่องจากการขยบัผงัการก่อสรา้ง
ทีผู่้ถูกฟ้องคดสีัง่ให้ผู้ฟ้องคดดี าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาเรื่องต้นไมใ้หญ่กดีขวางการก่อสรา้งนัน้ 
ย่อมท าใหผ้งัการก่อสรา้งเปลีย่นแปลงไป ระยะและต าแหน่งในการก่อสรา้งตามทีก่ าหนดในแบบรูป
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดดีงักล่าวจงึฟงัไม่ขึ้น  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
สัง่ให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการขยบัผงัการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปญัหามตี้นไม้และตอไม้ใหญ่กีดขวาง 
การก่อสรา้งจงึเป็นการไม่ชอบดว้ยขอ้สญัญาและระเบยีบกฎหมาย ผู้ฟ้องคดจีงึมสีทิธทิีจ่ะไม่เขา้
ด าเนินการตามสญัญาต่อไปได้จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดจีะด าเนินการแก้ไขปญัหาใหถู้กต้องตามสญัญา  
ผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่อาจอ้างเหตุที่ผูฟ้้องคดไีม่สามารถก่อสรา้งงานให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
ในสญัญา และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ว่าจ้างในการเร่งรดัให้ผู้รบัจ้างเข้าด าเนินการก่อสร้าง 
ตามสญัญามาเป็นเหตุบอกเลกิสญัญาจา้งพพิาทได้การบอกเลกิสญัญาจา้งพพิาทของผูถู้กฟ้องคดี
จงึเป็นการบอกเลกิสญัญาจา้งทีไ่มช่อบดว้ยขอ้สญัญาและกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงค์ในการท าสญัญาจา้งก่อสรา้งอนัเป็นวตัถุแห่งหนี้
ตามสัญญาจ้างนัน้ คือ สวนสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
โดยข้อตกลงในสญัญานัน้มไิด้มกีรณีใดที่ก าหนดให้ฝ่ายเอกชนหรือผู้รบัจ้างสามารถบอกเลิก
สญัญาแต่ฝ่ายเดยีวได้  ทัง้นี้ เนื่องจากสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทางปกครองที่เป็นการจดัท า
บรกิารสาธารณะ เอกสิทธิใ์นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาดังกล่าวจงึเป็นของคู่สญัญาฝ่ายรฐั  
ซึ่งในกรณีพิพาทน้ีแม้ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีจะมีส่วนเป็นฝ่ายผิดก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะ
ปฏิบตัิงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยสามารถขอขยายระยะเวลาการท างานที่เพิ่มขึ้นและ 
จ านวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากมปีรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้หรอืเพราะเหตุอื่นกต็าม  ส าหรบั
กรณีที่พิพาทน้ีในข้อสัญญาได้ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  
๑. งานรื้อถอนรัว้เดิมที่ช ารุด ๒. งานดินถมพร้อมบดอัด ๓. งานทางเดินเท้าพร้อมคันหิน   
๔. งานปลูกหญ้า ๕. งานบ่อน ้ าพุพร้อมติดตัง้ระบบ ๖. งานรางระบายน ้ า ๗. งานลาน
อเนกประสงค์พร้อมท่อลอด ๘. งานปลูกต้นไม้ดดัสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร  ๙. งานปลูกไม ้
พุ่มเตี้ย (๓ แถว) สูงไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ๑๐. ม้านัง่ส าเร็จรูป ๑๑. งานระบบไฟฟ้า  
๑๒. งานระบบน ้าชนิดใต้ดนิ ๑๓. ป้ายหนิแกรนิตโครงการ และ ๑๔. งานอาคารศูนย์บรกิาร   
ซึ่งเห็นได้ว่า มหีลายรายการที่ผู้ฟ้องคดสีามารถที่จะด าเนินการบางอย่างได้ก่อน หากได้ใช้
ความพยายามเพื่อให้การปฏบิตัิตามสญัญาลุล่วง แต่กรณีของผู้ฟ้องคดนีัน้เห็นได้ว่าเริม่เข้า
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ด าเนินการตามสญัญาล่าช้าโดยผูถู้กฟ้องคดไีด้มหีนังสอืเตอืนก่อน และเมื่อได้เริม่ท างานผูฟ้้องคด ี
ก็มขี้อทกัท้วงจากกรณีต่างๆ ทัง้ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีน่าจะเข้าใจถึงสภาพพื้นที่เป็นอย่างดี  อีกทัง้ 
ก่อนเขา้ท าสญัญาผูฟ้้องคดกีไ็ดท้กัทว้งในหลายเรือ่งก่อนทีจ่ะเขา้ท าสญัญา  ดงันัน้ จงึต้องถอืว่า 
ผู้ฟ้องคดทีราบถึงปญัหานัน้อยู่แล้ว ประกอบกบัผู้ฟ้องคดหีรอืบรษิทัของผู้ฟ้องคดกี็มถีิน่ที่อยู่
หรอืภูมลิ าเนาในจงัหวดั กรณีจงึต้องถอืว่าเป็นขอ้เทจ็จรงิทีผู่ฟ้้องคดสีามารถทราบหรอืสามารถ
ตรวจสอบได้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดไีม่มกีารท างานตามสญัญาจา้งให้แล้วเสรจ็ แม้จะอยู่ในวสิยัที่จะ 
ท าได้นัน้ จงึเป็นส่วนที่ถอืว่าผูฟ้้องคดมีสี่วนร่วมทีต่้องรบัผดิอยู่ดว้ย กรณีจงึเหน็ได้ว่าขอ้บกพร่อง
ของผู้ถูกฟ้องคดียงัไม่ถึงขนาดหรือมีเหตุอันจะท าให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา 
ดงักล่าวได ้
 อยา่งไรกต็าม แมจ้ะฟงัว่าผูฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดต่ีางฝ่ายต่างยงัไม่มสีทิธิ
โดยชอบธรรมที่จะบอกเลกิสญัญาการจ้างได้โดยชอบ แต่เมื่อทัง้สองฝ่ายต่างใช้สิทธบิอกเลิก
สญัญาซึง่กนัและกนัแสดงว่า ทัง้สองฝ่ายต่างสมคัรใจทีจ่ะใหส้ญัญาพพิาทเลกิแลว้ต่อกนั สญัญา
จงึเลิกกันโดยปรยิายเมื่อสญัญาพิพาทต้องถูกยกเลิกด้วยความสมคัรใจกันของทัง้สองฝ่าย 
โดยที่ไม่ใช่ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแต่เพียงฝ่ายเดียว คู่สญัญาต่างฝ่ายต้องให ้
อกีฝา่ยกลบัคนืสู่ฐานะดงัทีเ่ป็นอยู่เดมิโดยทีต่่างฝ่ายต่างเรยีกรอ้งความเสยีหายจากอกีฝ่ายหน่ึงไม่ได้
ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในส่วนของผู้ฟ้องคดจีงึไม่มกีรณีทีจ่ะต้อง
รบัผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสรจ็แต่อย่างใด ส าหรบัในส่วนของ 
ผู้ถูกฟ้องคด ีเมื่อเหตุจากการเลิกสญัญานัน้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีส่วนหน่ึง  
ผูถู้กฟ้องคดจีงึตอ้งรบัผดิชอบจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่ผูฟ้้องคดดีงัทีไ่ดด้ าเนินการไปในส่วนทีไ่ดม้กีาร
รื้อรัว้เดิมบางส่วน ซึ่งงานรื้อถอนรัว้เดมิทัง้หมดมมีูลค่าตามที่ระบุในบญัชีปรมิาณค่าวสัดุและ
แรงงานจ้างเหมาท าการก่อสรา้งตามเอกสารท้ายสญัญาเป็นเงนิจ านวน ๒๘,๐๐๐ บาท จากราคา 
ที่ผู้ฟ้องคดไีด้เสนอราคาไว้  ดงันัน้ มูลค่างานในส่วนที่ผู้ฟ้องคดกีระท าไปแล้วบางส่วนจงึคดิเป็น
มูลค่างานจ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวในส่วนนี้ 
พรอ้มดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคด ี พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดชี าระเงนิให้แก่ผู้ฟ้องคดใีนค่ารื้อถอน 
รัว้เดิมที่ช ารุดในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้วเป็นจ านวนเงนิ ๑๔,๐๐๐ บาท  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนัที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสญัญามผีลบงัคับ  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๖๙/๒๕๕๔) 
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    ๓) การช าระค่าปรบัตามสญัญา 
 

      (๑) การงดหรือลดค่าปรบั 

 

       (๑.๑) กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
 

   การท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะใช้ดุลพินิจขยาย 
หรือไม่ขยายเวลาท างานตามสญัญาออกไปเน่ืองจากผู้รบัจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสรจ็
ตามเวลาท่ีก าหนดในสญัญาได้นัน้ จะต้องพิจารณาให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์
ของทางราชการในการท าให้บริการสาธารณะบรรลุผล กบัความเสียหายของผู้รบัจ้าง 
ซ่ึงเป็นคู่สญัญาฝ่ายเอกชนท่ีจะต้องแบกรบัภาระจากเงินค่าปรบั โดยจะต้องพิจารณาถึง
ส่วนได้เสียทุกทางของทัง้สองฝ่ายเป็นส าคัญ รวมทัง้ความผิดหรือความบกพร่อง 
ของส่วนราชการประกอบด้วย  ทัง้น้ี เพ่ือมิให้คู่สญัญาฝ่ายเอกชนได้รบัความเดือดร้อน
เสียหายเกินสมควร  ดงันั้น ในกรณีท่ีส่วนราชการผู้ว่าจ้างเร่งรดัให้เอกชนผู้รบัจ้าง 
รีบด าเนินงานตามสญัญาให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัส้ินสุดในสญัญา เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรบั
ให้แก่เอกชนผู้ร่วมลงทุนในอีกสญัญาหน่ึงซ่ึงต่อเน่ืองกนั เป็นเหตุให้เอกชนผู้รบัจ้าง 
ต้องเปล่ียนแปลงพสัดุบางรายการท่ีก าหนดไว้ตามสญัญาซ่ึงต้องใช้เวลาในการจดัซ้ือ
จากต่างประเทศ โดยส่วนราชการผู้ว่าจ้างยินยอมให้เอกชนผู้รบัจ้างด าเนินการดงักล่าวได้ 
และส่วนราชการผู้ว่าจ้างได้รบัประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงรายการพสัดุดงักล่าว 
ในการจดัท าบริการสาธารณะ ความล่าช้าในการส่งมอบงานตามสญัญาซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
การจัดซ้ือพัสดุจากต่างประเทศข้างต้น จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ 
ส่วนราชการ การท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ขยายเวลาส่งมอบงาน 
ตามสัญญาเพียงเท่าท่ีใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคของรายการพัสด ุ
ท่ีเปล่ียนแปลงตามข้อเสนอของเอกชนผู้รบัจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจท่ีไม่เหมาะสม 
แก่กรณี  ส าหรับหนังสือยินยอมช าระค่าปรับเน่ืองจากการก่อสร้างล่าช้าโดยไม่มี 
เง่ือนไขใดๆ ของเอกชนผู้รบัจ้าง นั้น เป็นเพียงการแสดงเจตนาของผู้รบัจ้างซ่ึงเป็น
คู่สญัญา เพ่ือให้ส่วนราชการผูว่้าจ้างให้ความยินยอมในการด าเนินงานตามสญัญาต่อไป  
เม่ือในสัญญาทางปกครอง ส่วนราชการผู้ว่าจ้างมีเอกสิทธ์ิในข้อก าหนดของสญัญา 
ย่ิงกว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชน การให้ข้อเสนอหรือความยินยอมดงักล่าวมีผลบงัคบัได้  
ย่อมเป็นช่องทางให้ส่วนราชการซ่ึงมีอ านาจเหนือกว่าบงัคบัแก่คู่สญัญา เพ่ือใช้เป็น
เง่ือนไขในการพิจารณาขยายหรือไม่ขยายเวลาด าเนินงานตามสญัญา ซ่ึงอาจไม่เป็นธรรม
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แก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจยกหนังสือยินยอมช าระค่าปรบั
ข้างต้นมาเป็นเหตใุนการเรียกค่าปรบัจากเอกชนผูร้บัจ้างได้ 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ท าสัญญาจ้างให ้
ผูฟ้้องคดก่ีอสรา้งปรบัปรุงระบบสูบน ้าแรงสูง การประปาสมุทรสงคราม โดยมกี าหนดระยะเวลา
แล้วเสรจ็รวมกบัระยะเวลาที่ขยายออกไปภายในวนัที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
ท างานแลว้เสรจ็และส่งมอบงานตามสญัญาแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดเีรยีกค่าปรบัจากการส่งมอบงาน
ล่าช้าเป็นจ านวน ๑๒๒ วนั และต่อมาได้ลดค่าปรบัให้ ๒๕ วนั คงเหลอืค่าปรบัที่เรยีกเก็บจาก 
ผู้ฟ้องคดจี านวน ๙๗ วนั ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการเรยีกค่าปรบัดงักล่าวไม่ถูกต้อง เน่ืองจากได้มกีาร
เปลีย่นแปลงเนื้อหาของสญัญาในระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง โดยผู้ถูกฟ้องคดไีดเ้ร่งรดัใหผู้ฟ้้องคดี
ด าเนินการก่อสรา้งระบบจ่ายน ้าซึง่เป็นงานหลกัของสญัญาใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนสิน้สุดสญัญาเพื่อให้
ผู้รบัสมัปทานจากผู้ถูกฟ้องคดอีีกรายหน่ึงเข้าใช้ระบบการจ่ายน ้าด าเนินการรบัจ่ายน ้าให้แก่
ประชาชนภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔  มิฉะนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะถูกผู้รบัสัมปทานปรบั 
ตามสญัญา เป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดตีอ้งเปลีย่นแปลงการใชป้ระตูน ้ากนักลบัจากชนิด BUTTERFLY 
CHECK VALVE เป็นชนิด SWING CHECK VALVE ซึง่ประตูน ้ากนักลบัชนิดดงักล่าวไม่มผีลติ
ในประเทศไทย ต้องใช้เวลาในการสัง่ซื้อจากต่างประเทศ ๓ - ๕ เดือน โดยผู้ถูกฟ้องคด ี
ใหค้วามยนิยอมและได้ใชง้านจากประตูน ้ากนักลบัดงักล่าวตัง้แต่ก่อนวนัที ่๗ เมษายน ๒๕๔๔ 
ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืเงนิค่าปรบัพรอ้มดอกเบี้ย
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  โดยที่ข้อ ๑๓๙๑๕ ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย 
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นข้อก าหนดที่ให้เอกสทิธิแ์ก่คู่สญัญาซึ่งเป็นส่วนราชการในการงด 
หรอืลดค่าปรบัให้แก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน หรอืการขยายเวลาท าการตามสญัญาหรอืข้อตกลง 
                                                           

๑๕ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๑๓๙ การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้ก่คู่สญัญา หรอืการขยายเวลาท าการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหอ้ยู่ในอ านาจ
ของหวัหน้าส่วนราชการทีจ่ะพจิารณาไดต้ามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จรงิเฉพาะกรณดีงัต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุเกดิจากความผดิ หรอืความบกพร่องของส่วนราชการ 
 (๒) เหตุสุดวสิยั 
 (๓) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหนึ่งอนัใดทีคู่่สญัญาไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย 
 ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสญัญาก าหนดให้คู่สญัญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วนั  
นับแต่เหตุนัน้ได้สิ้นสุดลง หากมไิด้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สญัญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดห รอืงดค่าปรบั หรอืขอ 
ขยายเวลาในภายหลงัมไิด ้เวน้แต่กรณตีาม (๑) ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้ หรอืส่วนราชการทราบดอียู่แลว้ตัง้แต่ตน้  
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โดยไดก้ าหนดเฉพาะกรณีทีม่เีหตุจากความผดิหรอืความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวสิยั 
และเหตุอนัเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหนึ่งอนัใดที่คู่สญัญาไม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย ซึง่ในกรณีที่
เป็นเหตุอนัเกิดจากความผดิหรอืความบกพร่องของส่วนราชการนัน้ เป็นอ านาจดุลพนิิจของ
หัวหน้าของส่วนราชการที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ส ัญญาฝ่ายผู้ร ับจ้าง  
เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมให้การด าเนินการตามสญัญาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
มใิห้เกิดความเสยีหายหรอืผลกระทบต่อการจดัท าบรกิารสาธารณะของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  อีกทัง้  
การใชดุ้ลพนิิจในการขยายระยะเวลาดงักล่าว ส่งผลต่อการค านวณค่าปรบัซึง่น าไปสู่สทิธิในการ
บอกเลกิสญัญาของผู้ว่าจา้ง อนักระทบต่อการด าเนินการตามสญัญาและความเสยีหายทีจ่ะเกดิแก่
คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย หวัหน้าส่วนราชการจงึต้องพจิารณาให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ 
ของทางราชการในอนัที่จะท าให้การบรกิารสาธารณะบรรลุผลกบัความเสยีหายของคู่สญัญา 
ฝ่ายเอกชนที่จะต้องแบกรบัภาระจากเงนิค่าปรบั โดยจะต้องพิจารณาถึงส่วนได้เสียทุกทาง 
ของทัง้สองฝ่ายเป็นส าคญั รวมถึงความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการประกอบด้วย  
เพื่อมใิห้คู่สญัญาฝ่ายเอกชนได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจนเกินสมควร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
ยอมรับว่าได้ผ่อนผันโดยยอมรับให้ผู้ฟ้องคดีติดตัง้ประตูน ้ าชนิด SWING CHECK VALVE  
แทนประตูน ้ าชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ 
จากระบบการจา่ยน ้าก่อนระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสญัญา และไม่ถูกบรษิทัเอกชนผูร้่วมลงทุนปรบั
ตามสัญญาร่วมลงทุน การยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ยื่นขอ้เสนอให้มกีารใช้ประตูน ้าชนิด SWING CHECK VALVE แทนประตูน ้าชนิด BUTTERFLY 
CHECK VALVE ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ซึง่หากผูถู้กฟ้องคดไีมย่นิยอมตามขอ้เสนอดงักล่าว
เสียตัง้แต่ต้น ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องจัดซื้อประตูน ้ าชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE  
มาด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญา และโดยที่ประตูน ้ าชนิดดังกล่าวจะต้องจดัซื้อจาก
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นธรรมดาทางการค้าในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลา
ด าเนินการตามสมควร จงึเหน็ได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดไีม่สามารถส่งมอบงานได้ทนัก าหนดเวลา 
ตามสัญญา เป็นเพราะการสัง่ซื้อประตูน ้าที่น าเข้าจากต่างประเทศดังกล่าว อันเป็นผลโดยตรง 
จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดยีนิยอมให้ผู้ฟ้องคดใีช้ประตูน ้าชนิด SWING CHECK VALVE เป็นการ
ชัว่คราว ถือว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิดหรอืความบกพร่องของส่วนราชการ และเมื่อ 
ผู้ฟ้องคดีมคีวามจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานด้วยเหตุดงักล่าว เพื่อรกัษา
ประโยชน์ของผูฟ้้องคดทีีจ่ะไม่ต้องเสยีค่าปรบัเน่ืองจากการส่งมอบงานชา้กว่าก าหนด ในขณะที่
ผู้ถูกฟ้องคดกี็ไม่ได้เสยีประโยชน์หรอืเกดิความเสยีหายเน่ืองจากการส่งมอบงานล่าช้าแต่อย่างใด 
การทีผู่ถู้กฟ้องคดพีจิารณาใหข้ยายเวลาส่งมอบงานก่อสรา้งเพยีงเท่าทีใ่ชเ้วลาในการพจิารณา
ข้อมูลทางเทคนิคตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๒๕ วนั อันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคด ี
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ต้องช าระค่าปรบัเป็นจ านวน ๙๗ วนั จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจที่ไม่เหมาะสมแก่กรณี  และเมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประโยชน์จากประตูน ้ าชนิด SWING CHECK VALVE  
ในการบรกิารจ่ายน ้าให้กบัประชาชนอย่างต่อเน่ืองโดยมไิดร้บัความเสยีหายจากการที่ผูฟ้้องคดี
ส่งมอบงานล่าช้า การคดิค่าปรบัของผูถู้กฟ้องคดจีงึเป็นการปรบัที่สูงเกนิส่วนและไม่เป็นธรรม
แก่ผูฟ้้องคด ีเหน็ควรใหล้ดค่าปรบัลงเหลอืรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าจา้ง เป็นเงนิ ๙๒๖,๖๒๐ บาท   
ทัง้นี้  ตามมาตรา ๓๘๓๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๓๘๑๗  
ของระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึต้องคนืเงนิ
ค่าปรบัใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นเงนิ ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท  ส าหรบัหนังสอืยนิยอมช าระค่าปรบัโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น ของผู้ฟ้องคดนีัน้ เป็นเพยีงการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดใีนฐานะผู้รบัจ้าง 
ซึง่เป็นคู่สญัญา เพื่อใหผู้ถู้กฟ้องคดซีึง่เป็นผูว้่าจา้งใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการตามขอ้ตกลง
ในสญัญาต่อไป ซึ่งหากพจิารณาตามลกัษณะสญัญาทางแพ่ง กรณีดงักล่าวอาจมสีภาพบงัคบั
ตามการแสดงเจตนาของผูใ้ห้สญัญาได ้แต่ในลกัษณะของสญัญาทางปกครอง คู่สญัญาซึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองมเีอกสิทธิใ์นข้อก าหนดของสญัญายิง่กว่าฝ่ายเอกชนอยู่แล้ว หากให้
ขอ้เสนอหรอืความยนิยอมดงักล่าวมผีลบงัคบัได้ ย่อมเป็นช่องทางให้ส่วนราชการซึ่งมอี านาจ
เหนือกว่าบงัคบัแก่คู่สญัญา เพื่อใชเ้ป็นเงื่อนไขในการพจิารณาขยายหรอืไม่ขยายเวลาก่อสรา้ง 
ซึ่งไม่ปรากฏเป็นการทัว่ไปในสญัญาทางปกครอง และไม่เป็นธรรมแก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน   
อกีทัง้ ยงัเป็นการตดัอ านาจศาลทีจ่ะพจิารณาใหค้วามเป็นธรรมแก่คู่สญัญาฝ่ายผูร้บัจา้ง ในกรณีที่
คู่ส ัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างคิดค่าปรบัสูงเกินส่วน ซึ่งเป็นอ านาจโดยเฉพาะที่กฎหมายบญัญัติไว ้ 
พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืเงนิค่าปรบัจ านวน ๑,๓๒๐,๔๘๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคด ี(ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๑๓/๒๕๕๔) 
 
 
 

                                                           

๑๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๓ ถา้เบีย้ปรบัทีร่บินัน้สูงเกนิส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการทีจ่ะวนิิจฉยัว่าสมควร
เพยีงใดนัน้ ท่านใหพ้เิคราะห์ถงึทางไดเ้สยีของเจา้หนี้ทุกอย่างอนัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพยีงทางไดเ้สยีในเชงิทรพัย์สนิ 
เมือ่ไดใ้ชเ้งนิตามเบีย้ปรบัแลว้ สทิธเิรยีกรอ้งขอลดกเ็ป็นอนัขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๗ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัิตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได้ และจะต้องมกีารปรบัตามสญัญา  
หรอืขอ้ตกลงนัน้ หากจ านวนเงนิค่าปรบัจะเกนิร้อยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพจิารณาด าเนินการ  
บอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง เวน้แต่คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น ใหห้วัหน้า
ส่วนราชการพจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น 
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   กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเรียกค่าปรบั
เอกชนผู้รบัจ้างจากการก่อสร้างงานล่าช้ากว่าก าหนดเวลาในสัญญา แต่ปรากฏว่า 
ความล่าช้าดงักล่าวส่วนหน่ึงเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง
ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง รวมทัง้การประสานความร่วมมือไปยงัโยธาธิการและ 
ผงัเมืองจงัหวดัซ่ึงมีท่ีท าการอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัล่าช้าเกินสมควร จึงถือเป็นความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏชดัแจ้งท่ีผู้รบัจ้างไม่จ าต้องแจ้งเหตุพร้อมหลกัฐาน
เป็นหนังสือให้ผูว่้าจ้างทราบเพ่ือขยายระยะเวลาท างานตามสญัญาออกไปภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัท่ีเหตุนัน้ส้ินสุด อนัเป็นเหตุท่ีผู้รบัจ้างไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย หน่วยงาน 
ทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องขยายระยะเวลาปฏิบติังานตามสัญญาตามจ านวนวนัท่ี
ด าเนินการล่าช้าเกินสมควรดงักล่าวให้แก่เอกชนผู้รบัจ้าง  ทัง้น้ี แม้เอกชนผู้รบัจ้าง 
กบัหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะตกลงท าบนัทึกแนบท้ายสญัญายินยอมรบัเงิน
ค่าจ้างท่ีหักเงินค่าปรบั รวมทัง้ได้รบัเงินค่าจ้างท่ีหักเงินค่าปรบัไว้แล้วก็ตาม แต่การ 
หักเงินค่าปรบัดังกล่าว เป็นกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างด าเนินการตาม 
ข้อสญัญา โดยมิได้เกิดจากความยินยอมของเอกชนผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นกรณียินยอม
ช าระเงินค่าปรบั ท าให้สิทธิเรียกร้องขอลดค่าปรบัเป็นอันขาดไปตามมาตรา ๓๘๓  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไม่ได้ 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี)  
ท าสญัญาจา้งให้ผูฟ้้องคดก่ีอสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหน้าวดัท่าเสมด็ - ถนนโยธาธกิาร 
ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมกี าหนดแล้วเสร็จภายในวนัที่ ๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๗ ปรากฏว่าในวนัที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดไีด้ขอส่งมอบงานจา้ง 
ครัง้ที ่๑ แต่คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจสอบแล้วเหน็ว่างานก่อสรา้งไม่ถูกต้องตามแบบแปลน
ที่ก าหนดในสัญญา จึงไม่ตรวจรับงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขงานก่อสร้าง 
ดงักล่าวให้ถูกต้อง  ต่อมา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างครัง้ที่ ๒  
แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบแล้วเห็นว่า ยงัไม่มกีารด าเนินการแก้ไขงานก่อสร้าง
ตามที่ได้แจ้งไว้ จงึไม่ตรวจรบังานของผู้ฟ้องคด ี หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืขอให้
โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนครศรีธรรมราชท าการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของ
โครงสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตามทีร่าษฎรต าบลท่าเสมด็ไดร้อ้งเรยีนว่ามกีารทุจรติในการ
ด าเนินการก่อสรา้ง พรอ้มทัง้มหีนังสอืเรยีกค่าปรบัตามสญัญาไปยงัผูฟ้้องคด ี ต่อมา เจา้หน้าที่
ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราช คณะกรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน 
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ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ร้องเรียนได้ร่วมกันท าการตรวจสอบงานจ้าง ผลปรากฏว่า 
มคีวามเสยีหายที่เกิดจากจ านวนเหล็กเสรมิรอยต่อตามยาวไม่ครบถ้วน และเหล็กแต่ละเส้น
ความยาวขาดหายไป แต่ส่งผลกระทบต่อการรับน ้ าหนักของแผ่นพื้นน้อย จึงไม่จ าเป็น  
ต้องทุบรื้อก่อสร้างใหม่ สามารถใช้งานต่อไปได้ แต่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยค่างานส่วนที่เป็น 
เหลก็เสรมิรอยต่อตามยาวทัง้หมดที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามแบบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดเีป็นเงนิ 
๓๗,๗๓๓ บาท ส าหรบับรเิวณทีแ่ตกรา้ว ให้ผู้ฟ้องคดหีาทางแก้ไขต่อไป  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้มหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขงานจ้างตามผลการตรวจสอบข้างต้น และให ้
ผู้ฟ้องคดไีปท าบนัทกึต่อท้ายสญัญาจ้างปรบัลดวงเงนิค่าจา้งที่ผู้ฟ้องคดที าผดิจากแบบแปลน
ตามสญัญาเป็นเงนิ ๓๗,๗๓๓ บาท ผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืกลบัไปยงัผูถู้กฟ้องคดเีพื่อขอสงวนสทิธิ
ค่าปรบัและขยายระยะเวลาก่อสรา้งโดยไม่คดิค่าปรบัในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดสีัง่ให้ผู้ฟ้องคดี
หยุดงานชัว่คราว เป็นระยะเวลา ๑๓๙ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธและขอให้ผู้ฟ้องคด ี
ไปท าบนัทกึต่อท้ายสญัญา  มฉิะนัน้ จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดบีอกเลกิสญัญาจ้าง ผู้ฟ้องคดจีงึได ้
ตกลงท าบนัทกึแนบท้ายสญัญาจา้งกบัผู้ถูกฟ้องคด ีโดยตกลงแก้ไขกรณีที่ก่อสร้างไม่ถูกต้อง
ตามแบบแปลนที่ก าหนดในสญัญา และปรบัลดค่างานก่อสรา้งเป็นเงนิ ๓๗,๗๓๓ บาท  ต่อมา  
ผูฟ้้องคดไีดส้่งมอบงานจา้งครัง้ที ่๓ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดตีรวจรบังานแลว้ ไดป้รบัผูฟ้้องคดเีป็นเวลา 
๑๓๔ วนั เป็นเงิน ๔๓๕,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรือค าสัง่ให ้
ผูถู้กฟ้องคดคีนืเงนิค่าปรบัจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่ อข้อเท็จจริงปรากฏว่ า ระยะเวลาตั ้งแต่คณะกรรมการ 
ตรวจการจา้งได้ตรวจรบังานครัง้ที ่๒ เมื่อวนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ จนถงึวนัที่ผู้ถูกฟ้องคด ี
มีหนังสือขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท ากา รตรวจสอบงานจ้าง  
ใช้เวลานานถงึ ๑๕ วนั อนัเป็นระยะเวลาด าเนินการที่นานเกนิสมควร เนื่องจากเจา้หน้าที่กองพสัดุ
และทรพัยส์นิไดเ้คยเสนอความเหน็ใหผู้ถู้กฟ้องคดตีรวจสอบการก่อสรา้งโดยวศิวกรของทางราชการ 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดไีด้มหีนังสอืให้ผู้ฟ้องคดหียุดงานก่อสร้างไว้ชัว่คราวตัง้แต่วนัที่ ๒๒ กนัยายน 
๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดคีวรมหีนังสอืขอให้โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราชท าการ
ตรวจสอบงานจ้างตัง้แต่ระยะเวลาดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการ จงึเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคด ี
ทราบถึงปญัหาดอียู่แล้ว ระยะเวลาที่สมควรใช้ไม่ควรเกิน ๕ วนั การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลา 
นานถึง ๑๕ วัน จึงเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรจ านวน ๑๐ วัน  นอกจากน้ี ผู้ถูกฟ้องคด ี
และส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราชมทีี่ท าการอยู่ในจงัหวดัเดยีวกนั 
การด าเนินการเพื่อให้มกีารตรวจสอบงานจา้งที่มปีญัหาสมควรที่จะต้องกระท าโดยเรว็ การใช้
ระยะเวลานานถงึ ๔๔ วนั เป็นการด าเนินการล่าช้าเกนิสมควร ระยะเวลาที่ด าเนินการไม่ควร
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เกนิ ๑๔ วนั จงึเป็นระยะเวลาทีล่่าชา้เกนิสมควรจ านวน ๓๐ วนั  ดงันัน้ ระยะเวลาทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ด าเนินการล่าช้าเกนิสมควรทัง้สองกรณีรวมจ านวน ๔๐ วนั กรณีจงึถอืเป็นความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างในการใช้เวลานานเกินสมควรซึ่งมหีลกัฐานปรากฏชดัแจ้งที่ผู้ฟ้องคดไีม่จ าต้อง 
แจง้เหตุพรอ้มหลกัฐานเป็นหนังสอืให้ผู้ว่าจา้งทราบเพื่อขยายระยะเวลาท างานออกไปภายใน  
๑๕ วนั นบัแต่วนัทีเ่หตุนัน้สิน้สุด กรณจีงึเป็นเหตุอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของฝ่ายผูว้่าจา้ง
ที่ผู้รบัจ้างไม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดชีอบที่จะขยายระยะเวลาปฏบิตังิานตามสญัญา
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างพิพาท จึงสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
เป็นจ านวน ๔๐ วนั เป็นเงนิ ๑๓๐,๐๐๐ บาท  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย ์ผูถู้กฟ้องคดตีอ้งคนืเงนิค่าปรบัจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ส าหรบักรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดอุีทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดไีด้ยนิยอม 
ทีจ่ะเสยีค่าปรบัใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดตีามบนัทกึต่อทา้ยสญัญา และยนิยอมรบัเงนิค่าจา้งทีไ่ดห้กัเงนิ
ค่าปรบัแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดค่าปรับเป็นอันขาดไปตามมาตรา ๓๘๓๑๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นัน้  เห็นว่า กรณีตามมาตรา ๓๘๓ ดงักล่าว จะต้องเป็นกรณีที่ 
เกิดจากความยินยอมช าระเงินเบี้ยปรับโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อกรณีนี้การหักเงินค่าปรับ  
จากจ านวนค่าจา้งเป็นกรณทีีผู่ว้่าจา้งไดด้ าเนินการตามขอ้สญัญา โดยมไิดเ้กดิจากความยนิยอม
ของผู้ฟ้องคด ีจะถือว่าผู้ฟ้องคดีใช้เงนิตามเบี้ยปรบัไม่ได้ และเมื่อพิจารณาบนัทึกแนบท้าย
สญัญาจา้งก็มไิด้มขีอ้ความใดระบุไว้อย่างชดัแจง้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้ให้ความยนิยอมรบัเงนิค่าจา้ง 
ที่หกัเงนิค่าปรบัแล้ว กรณีจงึมิเข้าลกัษณะตามบทบัญญัติข้างต้นแต่อย่างใด  พิพากษาให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดคีนืเงนิค่าปรบัจ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
นบัถดัจากวนัทีผู่ถู้กฟ้องคดแีจง้ผูฟ้้องคดวี่าจะตอ้งเสยีค่าปรบัจนกว่าจะช าระเสรจ็ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๘๙/๒๕๕๔) 

 

   กรณีท่ีเอกชนผู้ร ับจ้างก่อสร้างงานล่าช้าโดยอ้างเหตุว่า
เน่ืองจากประสบปัญหามีส่ิงกีดขวางการท างานท่ีอยู่นอกเหนือสญัญาจ้าง ซ่ึงหน่วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งเหตุดงักล่าวให้ทราบก่อนท าสญัญานัน้ เม่ือปรากฏว่า
ความล่าช้าเกิดจากเอกชนผู้รบัจ้างใช้เวลาในการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมในพื้นท่ี

                                                           

๑๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๓ ถา้เบีย้ปรบัทีร่บินัน้สงูเกนิส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการทีจ่ะวนิิจฉยัว่าสมควร
เพยีงใดนัน้ ท่านให้พเิคราะห์ถงึทางไดเ้สยีของเจา้หนี้ทุกอย่างอนัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพยีงทางไดเ้สยีในเชงิทรพัย์สนิ 
เมือ่ไดใ้ชเ้งนิตามเบีย้ปรบัแลว้ สทิธเิรยีกรอ้งขอลดกเ็ป็นอนัขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ก่อสร้างก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างตามสญัญา โดยยอมรบัว่าไม่ได้ 
ไปดูสถานท่ีก่อสร้างตามท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก าหนดไว้  อีกทัง้ หน่วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการเก่ียวกับส่ิงกีดขวาง 
การท างานตามท่ีเอกชนผู้รบัจ้างร้องขอแล้ว ประกอบกบัผู้รบัจ้างรายอ่ืนซ่ึงต้องประสบ
ปัญหาส่ิงกีดขวางเช่นเดียวกนักส็ามารถด าเนินงานแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลาในสญัญาได้ 
กรณีจึงเป็นความผิดของเอกชนผู้รบัจ้างเอง และมิใช่เหตุท่ีหน่วยงานทางปกครอง 
ผูว่้าจ้างจะน ามาพิจารณาเพ่ือขยายเวลาท างานตามสญัญาให้ได้ 
 ส่วนกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีค าสัง่ให้เอกชน
ผู้รบัจ้างระงบัการด าเนินงานตามสญัญาไว้ก่อนเพ่ือให้จดัหาวสัดุก่อสร้างท่ีมีมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมรบัรอง ทัง้ท่ีตามแบบแปลนท่ีก าหนดไว้ในสญัญากไ็ม่ได้ก าหนดให้
วสัดุดงักล่าวต้องมีมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมรบัรอง  อีกทัง้ การด าเนินการ 
ในส่วนของงานดังกล่าวสามารถแยกกันได้ระหว่างวัสดุท่ีต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อตุสาหกรรมรบัรองกบัวสัดท่ีุไม่ต้องมีมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมรบัรอง ความล่าช้า
ในการก่อสร้างท่ีเกิดจากค าสัง่ให้ระงบัการด าเนินการกรณีดงักล่าวจึงเป็นความผิด 
หรือความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ซ่ึงต้องน ามาพิจารณาเพ่ือขยาย
ระยะเวลาตามสญัญาให้แก่เอกชนผูร้บัจ้าง 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 เทศบาลต าบลโคกส าโรง (ผูถู้กฟ้องคด)ี ท าสญัญาจา้งใหผู้ฟ้้องคดี
ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ โดยมีข้อก าหนดในสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มท างาน 
ภายในวนัที่ ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๕ และจะต้องท างานให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ ๒๖ กนัยายน 
๒๕๔๕ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดเีริม่เขา้ท างานในวนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และต่อมาได้มหีนังสอื 
ลงวนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๔๕ ไปยงัผูถู้กฟ้องคดเีพื่อขอขยายท างานตามสญัญาออกไปอกี ๖๐ วนั 
เน่ืองจากมสีิง่กีดขวางการท างานที่อยู่นอกเหนือสญัญาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดที าสญัญาจ้าง
เอกชนรายอื่นก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน  
๓ สญัญา ได้แก่ สญัญาจา้งก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สญัญาจา้งก่อสรา้งรัว้และป้ายโรงเรยีน 
และสญัญาจา้งก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มท่อระบายน ้าและบ่อพกั ท าใหผู้ฟ้้องคดปีระสบปญัหา
พื้นที่ท างานไม่เพยีงพอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่อนุมตัใิห้ขยายระยะเวลาออกไป  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ได้น าเหลก็รูปพรรณขนาดตามแบบเขา้มาในบรเิวณที่ก่อสรา้งเพื่อท าโครงหลงัคา แต่ผู้ถูกฟ้องคด ี
มหีนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า เหล็กกลวงและเหล็กรูปพรรณตามข้อสญัญาจะต้องมรีูป 
และขนาดถูกต้องตามแบบ และจะต้องได้ร ับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
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ขอให้ผู้ฟ้องคดรีะงบังานก่อสร้างเฉพาะโครงหลงัคาเหล็กที่ใช้วสัดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมตามสญัญาจนกว่าผูฟ้้องคดจีะด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้อง  หลงัจากนัน้ 
ผูฟ้้องคดมีหีนงัสอืแจง้ไปยงัผูถู้กฟ้องคดวี่า ผูฟ้้องคดไีดส้ัง่ซือ้เหลก็รปูพรรณขนาดตามแบบแลว้ 
แต่เนื่องจากแบบแปลนรายการก่อสรา้งดา้นวศิวกรรมแบบมาตรฐาน ข. และขอ้เทจ็จรงิมคีวาม
ขดัแย้งกัน โดยขนาดของเหล็กที่ระบุในแบบแปลนล้วนเป็นเหล็กที่ไม่มี มอก. รบัรองเสีย  
เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าแบบก่อสร้างอาคารพิพาทน่าจะต้องการก าหนดให้ใช้เหล็ก  
ตามขนาดและความหนาในแบบแปลนเป็นส าคญั ส่วน มอก. เป็นเรื่องรองลงไป ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ตรวจสอบความหนาและความถูกต้องของเหล็กประกอบโครงหลงัคาอย่างเร่งด่วน  ต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดไีด้แจง้ให้ผู้ฟ้องคดใีช้เหลก็ที่ม ีมอก. รบัรอง  หลงัจากนัน้ ผู้ฟ้องคดกี็ได้น าเหล็ก
โครงหลงัคาที่ได้รบั มอก. เข้ามายงัพื้นที่ก่อสร้าง และมหีนังสอืขอให้ผู้ถูกฟ้องคดตีรวจสอบ
ความถูกต้องของเหล็กโดยด่วน รวมทัง้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดขียายระยะเวลาท างานตามสญัญา
จ านวน ๒๗ วนั จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดสีัง่ให้ผู้ฟ้องคดรีะงบัการก่อสรา้งงานโครงหลงัคาเหล็ก 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมตัิให้ขยายระยะเวลา  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ 
ธนัวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรบัผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๙๒ วัน  
วนัละ ๕,๕๔๐ บาท เป็นเงนิจ านวน ๕๐๙,๖๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดคีืนเงนิค่าปรบัจ านวน ๘๗ วนั เป็นเงนิ ๔๘๑,๙๘๐ บาท และชดใช้
ค่าเสยีหายจากการสัง่งานผดิพลาดของผูถู้กฟ้องคดเีป็นเงนิ ๙๖,๓๙๖ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ก่อนจะเริม่ด าเนินการก่อสรา้งอาคารเรยีน 
ผู้ฟ้องคดจีะต้องท าการรื้อถอนอาคารเรยีน ๒ ชัน้หลงัเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าต้องใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า ๔๐-๖๐ วัน ในการรื้อถอน แต่ผู้ฟ้องคดีใช้เวลาในการรื้อถอนจริงเป็นเวลาถึง  
๘๖ วัน โดยยอมรับว่าไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างในวันก าหนดชี้สถานที่ก่อสร้าง จึงถือว่า  
ผูฟ้้องคดรีบัทราบรายละเอยีดในแบบแปลนสถานทีก่่อสรา้งทุกประการ จงึน่าเชื่อว่าการรือ้ถอน
อาคารเรยีนหลงัเดมิสามารถด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั ตามที่ผูถู้กฟ้องคดใีหก้ารต่อสู ้
การรือ้ถอนอาคารเรยีนหลงัเดมิล่าช้า เป็นเหตุให้เริม่ด าเนินงานก่อสร้างอาคารเรยีนหลงัใหม่
ล่าชา้ จงึเป็นความผดิของผูฟ้้องคดเีอง ประกอบกบัสญัญาจา้งก่อสรา้งในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัที ่
ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรยีนทัง้สามสญัญานัน้ มกี าหนดเริม่ด าเนินการตามสญัญาก่อนวนั 
เริม่ด าเนินการตามสญัญาของผู้ฟ้องคด ีโดยผู้รบัจ้างทัง้สามรายท างานก่อสร้างในสภาพที่ม ี
สิง่กดีขวางเช่นเดยีวกบัผูฟ้้องคด ีแต่ผูร้บัจา้งทัง้สามรายสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ตามสญัญาได ้
ซึ่งแม้ว่าการด าเนินการตามสญัญาทัง้สามสญัญาจะท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัความสะดวกบ้าง 
ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดกี็ยงัคงสามารถท างานที่รบัจา้งต่อไปได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดไีด้ให้ความช่วยเหลอื 



 

 

๘๘๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้ฟ้องคดแีล้วตามที่ขอ  อกีทัง้ เหตุที่ผู้ฟ้องคดยีกขึน้อ้างเพื่อขอขยายเวลาท างานตามสญัญา
จ านวน ๖๐ วนั เน่ืองจากมสีิง่กดีขวางการท างานทีอ่ยู่นอกเหนือสญัญา มใิช่เหตุทีผู่้ถูกฟ้องคดี
จะพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้างตามสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง๑๙  
ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ้ ๑๙ ของสญัญาจา้งพพิาท การทีผู่้ถูกฟ้องคดไีม่พจิารณาขยายระยะเวลา
ท างานตามสญัญาใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นเวลา ๖๐ วนั จงึชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สญัญาแลว้ 
  ส่วนกรณีการขอขยายระยะเวลาท างานตามสญัญาออกไป ๒๗ วนั 
เน่ืองจากผูถู้กฟ้องคดสีัง่ใหผู้ฟ้้องคดรีะงบัการก่อสรา้งงานโครงหลงัคาเหลก็ นัน้  เมื่อขอ้เทจ็จรงิ
ปรากฏตามบนัทกึข้อความกองช่างถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจา้งระบุว่า สญัญาจา้ง
ก าหนดเหล็กโครงสร้างหลงัคาขนาดตามข้อ ๓.๒ ถึงข้อ ๓.๕ เป็นเหล็กที่ไม่ม ีมอก. รบัรอง  
มเีพยีงขอ้ ๓.๑ เท่านัน้ที่เป็นเหลก็ม ีมอก. รบัรอง ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้เท็จจรงิตามแบบแปลน 
สน.ศท. ๔/๑๒ หน้า ๕ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาจา้ง ไดก้ าหนดเหลก็โครงหลงัคาแบบ T๑ 
มขีนาดเหลก็ตามขอ้ ๓.๑ ซึง่ม ีมอก. รบัรอง แบบ T๒ มขีนาดเหลก็ตามขอ้ ๓.๒ และขอ้ ๓.๔ 
ซึ่งไม่ม ีมอก. รบัรอง แบบ T๓ มขีนาดเหล็กตามข้อ ๓.๒ และขอ้ ๓.๔ ซึ่งไม่ม ีมอก. รบัรอง
เช่นเดยีวกนั เมือ่ผูฟ้้องคดไีดส้ัง่ซือ้เหลก็ดงักล่าวและน าเขา้มาเพื่อจะใชท้ าโครงหลงัคาตามแบบ 
T๒ และ T๓ โดยพร้อมที่จะน าเหล็กดังกล่าวท าโครงถักตามแบบ T๒ และ T๓ ซึ่งไม่ม ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงหลงัคาแบบ T๑ ประกอบกบัผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้ให้การโต้แยง้แต่อย่างใด 
กรณีจงึรบัฟงัไดว้่า เหลก็ทีใ่ชใ้นการท างานโครงหลงัคาเหลก็แบบ T๒ และ T๓ ไม่ต้องม ีมอก. 
รบัรอง และไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัโครงสร้างหลงัคาเหล็กแบบ T๑  อีกทัง้ สามารถแยกส่วน 
ในการท างานกนัได ้ ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะท าการตรวจสอบวดัขนาดของเหลก็ขนาดอื่นๆ 
ทีใ่ชก้บัแบบโครงสรา้งหลงัคา T๒ และ T๓ ไดต้ัง้แต่วนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๔๕ การกระท าของ
ผูถู้กฟ้องคดจีงึท าใหผู้ฟ้้องคดตีอ้งเสยีเวลาท างานเหลก็โครงถกัหลงัคานับแต่วนัที ่๑๑ กนัยายน 
๒๕๔๕ จนถึงวนัที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๒๗ วนั และเหตุดงักล่าวเป็นเหตุที่เกดิจาก
                                                           

๑๙ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๑๓๒ การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้ก่คู่สญัญา หรอืการขยายเวลาท าการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงใหอ้ยู่ในอ านาจ
ของหวัหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงนิในการสัง่การให้จดัหาครัง้นัน้ 
เกนิอ านาจของหวัหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณา และให้
พจิารณาไดต้ามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จรงิเฉพาะกรณดีงัต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ 
 (๒) เหตุสุดวสิยั 
 (๓) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหนึ่งอนัใดทีคู่่สญัญาไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๘๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ความผดิหรอืความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดทีี่พงึขยายเวลาท าการตามสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๗ วัน  
จงึเป็นการกระท าที่ไม่ชอบตามสญัญาและไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ฯ  พพิากษาให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรบัจ านวน ๒๗ วัน วันละ ๕,๕๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๙,๕๘๐ บาท  
ให้แก่ผู้ฟ้องคดภีายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๖๑๗/๒๕๕๔) 
 

   ในการด าเนินงานก่อสร้างตามสญัญา แม้เอกชนผู้รบัจ้าง
ควรจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานตามสมควรก็ตาม แต่หากข้อเท็จจริง 
ปรากฏว่าเอกชนผู้รบัจ้างสามารถด าเนินงานก่อสร้างได้ภายในก าหนดเวลาตามสญัญา
ในทุกงวดงานท่ีหน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าจ้างครบถ้วนและตรงเวลา เฉพาะแต่
งานงวดท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าเท่านัน้ ท่ีเอกชนผู้รบัจ้าง
ไม่สามารถก่อสร้างได้ภายในก าหนดเวลา จึงเห็นได้ว่าการจ่ายค่าจ้างล่าช้าดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อแผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างของเอกชนผู้รบัจ้าง 
เพราะเอกชนผู้ร ับจ้างจ าเป็นต้องใช้เงินค่าจ้างดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานก่อสร้างในงวดงานต่อๆ ไป การจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าจึงเป็นความผิดหรือ 
ความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างท่ีทราบอยู่แล้วตัง้แต่ต้น หน่วยงาน
ทางปกครองผูว่้าจ้างจึงไม่มีสิทธิปรบัเอกชนผูร้บัจ้างด้วยเหตสุ่งมอบงานล่าช้าดงักล่าว 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กรมสามญัศกึษา 
เดมิ) (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ท าสญัญาจา้ง
ใหผู้ฟ้้องคดก่ีอสรา้งอาคารเรยีนแบบพเิศษ ๗ ชัน้ จ านวน ๑ หลงั ณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
ภาคใต ้จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวนเงนิค่าจา้ง ๖๗,๒๕๔,๓๖๔ บาท โดยแบ่งจ่ายเงนิค่าจา้ง
เป็น ๑๗ งวด ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินงานตามสัญญาและส่งมอบงานตัง้แต่งวดที่ ๑  
ถึงงวดที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
แต่ในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ถึงงวดที่ ๑๔ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จ่ายเงนิค่าจา้งให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ล่าช้ากว่าที่ก าหนดในสญัญา ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอืไปยงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพื่อขอขยายเวลา
ท างานออกไป ๖๐ วนั โดยอา้งว่าเนื่องจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จ่ายเงนิค่าจา้งล่าชา้ ท าใหผู้ฟ้้องคดี
ขาดสภาพคล่องทางการเงนิอนัเป็นอุปสรรคในการก่อสรา้งงานงวดต่อๆ มา ผูฟ้้องคดจีงึก่อสรา้งงาน
ไม่แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาตามสญัญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจา้งพจิารณาแล้วเสนอ



 

 

๘๙๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ความเหน็ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ว่า ผูฟ้้องคดไีม่สามารถท างานใหเ้ป็นไปตามปกตติามสญัญาได้
เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงนิ การสัง่ซือ้วสัดุตอ้งใชเ้งนิสด การจดัส่งวสัดุเพื่อด าเนินการ
ก่อสรา้งตดิขดั จงึเหน็สมควรพจิารณาอนุมตัใิห้ผู้ฟ้องคดขียายเวลาท างานตามสญัญาออกไป 
๖๐ วนั แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้หารอืไปยงัคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ (กวพ.) และมคีวามเห็น
ตามการตอบข้อหารือดังกล่าวว่า กรณีที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้ร ับจ้างล่าช้า 
ในแต่ละงวดตามสญัญาจ้างนัน้ เป็นเพยีงเหตุที่ผู้รบัจ้างอาจจะเรยีกร้องค่าเสยีหายได้เท่านัน้  
แต่ผู้รบัจา้งไม่อาจยกเป็นขอ้อ้างเพื่อของดหรอืลดค่าปรบัหรอืขยายเวลาท างานตามสญัญาได ้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาท างานตามสัญญา  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ และงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่คณะกรรมการ 
ตรวจการจา้งแจง้ว่าผูฟ้้องคดที างานแลว้เสรจ็ในวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๔๔ โดยล่าชา้กว่าก าหนด
ในสญัญาจ านวน ๕๔ วนั ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึหกัเงนิค่าปรบัจ านวน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท จากเงนิ
ค่าจ้างงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีจงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองที่ไม่อนุญาตใหข้ยายระยะเวลาตามสญัญา และขอใหค้นืเงนิค่าปรบัจ านวน 
๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 กรณีที่ผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่า แม้การที่มฝีนตกหนักในช่วงฤดูฝน 
จะเป็นไปตามฤดกูาลกต็าม แต่บางปีกอ็าจจะเกดิฝนตกมากผดิปกตถิงึขัน้เกดิอุทกภยั ซึง่ในช่วง
ฤดูฝนของปลายปี ๒๕๔๓ ถึงต้นปี ๒๕๔๔ เกิดฝนตกหนักที่จงัหวดันครศรธีรรมราชจนเกิด
ภาวะน ้าท่วมเป็นอุปสรรคในการท างานก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบการที่จะส่งวสัดุก่อสร้าง  
ไปยงัสถานที่ก่อสร้างด้วย กรณีดงักล่าวผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสยั ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งท างานอยู่ที่จ ังหวัดนครศรีธรรมราชย่อมทราบเหตุดังกล่าวอยู่แล้ว  
จงึเป็นกรณีทีผู่ฟ้้องคดไีม่จ าต้องแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ทราบ ภายใน ๑๕ วนั นับแต่
วนัทีเ่หตุนัน้ไดส้ิน้สุดลงตามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุในสญัญา ขอ้ ๒๐ นัน้  เหน็ว่า ขอ้ยกเวน้ทีผู่ฟ้้องคดี
อาจขอขยายเวลาท างานไดแ้มจ้ะมไิดแ้จง้เหตุแห่งการขยายเวลาท างานใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทราบ 
ภายใน ๑๕ วนั คอื กรณีที่เหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ต้น ส่วนเหตุสุดวสิยันัน้ ผูฟ้้องคดตี้องแจง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ ทราบ ภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัทีเ่หตุนัน้สิน้สุดลง เมื่อผูฟ้้องคดเีหน็ว่าเกดิเหตุฝนตกหนัก 
น ้าท่วม เป็นเหตุสุดวสิยั แต่ผู้ฟ้องคดมีไิด้แจ้งเหตุดงักล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ทราบ ภายใน  
๑๕ วนั จงึถอืว่าผูฟ้้องคดไีดส้ละสทิธเิรยีกรอ้งในการทีจ่ะขอขยายเวลาท างานออกไป ส่วนกรณี
อ้างว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ท างานอยู่ที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช จึงอาจทราบเหตุฝนตก 



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๙๑   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

น ้าท่วมดงักล่าวนัน้ เหตุข้างต้นมไิด้เกิดจากความผดิหรอืความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จงึไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ ๒๐ ของสญัญาพพิาท 
         ส าหรบักรณีการจ่ายเงนิค่าจา้งงวดที ่๑๐ ถงึงวดที ่๑๔ ล่าชา้ นัน้  
เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ค่างานตามสญัญางวดที่ ๑๐ บางส่วน ถงึงวดที่ ๑๔ มจี านวนรวมกนั
เป็นเงนิ ๑๗,๘๘๙,๐๐๐ บาท เมื่อหกัดว้ยเงนิทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จ่ายเป็นค่าจา้งล่วงหน้าจ านวน 
๘,๔๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลอืเป็นเงนิค่างานทีผู่ฟ้้องคดตีอ้งใชเ้งนิทุนของตนเองในการด าเนินงาน
ก่อสรา้งจ านวน ๙,๔๑๕,๐๐๐ บาท ซึง่เป็นค่างานทีผู่ฟ้้องคดที างานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้งเป็นเวลา 
๑๔๘ วนั แม้จะมขี้อที่พงึพจิารณาว่าผู้ฟ้องคดใีนฐานะผู้รบัจ้างควรมเีงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงานก่อสรา้งตามสมควร แต่การทีผู่ฟ้้องคดสีามารถท างานในงวดที ่๑๐ โดยได้รบัค่าจา้ง
ไม่ครบถ้วน และท างานงวดที ่๑๑ ถงึงวดที ่๑๔ โดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง และสามารถส่งมอบงานได้
ตามก าหนดเวลาในสญัญา ผู้ฟ้องคดเีพิง่จะมปีญัหาส่งมอบงานล่าช้าตัง้แต่งวดที่ ๑๕ ถงึงวดที ่๑๗ 
อนัเป็นงวดสุดทา้ย กรณจีงึน่าเชื่อว่าผูฟ้้องคดมีเีงนิทุนหมุนเวยีนในการก่อสรา้งจนถงึงวดที ่๑๔ 
ซึง่หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จา่ยเงนิค่าจา้งทนัทภีายหลงัจากการตรวจรบัมอบงานงวดที ่๑๔ ผูฟ้้องคดี
ก็สามารถน าเงนิค่าจ้างดงักล่าวไปหมุนเวยีนในการด าเนินการก่อสรา้ง ได้แก่ การสัง่ซื้อวสัดุ  
อุปกรณ์ในการก่อสรา้ง เป็นต้น การจ่ายเงนิค่าจา้งล่าชา้ดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อแผนงาน
และระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสรา้งของผู้ฟ้องคด ีเพราะผูฟ้้องคดจี าเป็นต้องใช้เงนิค่าจา้ง
เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานก่อสร้างในงวดงานต่อๆ ไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
จ่ายเงนิค่าจา้งงวดที ่๑๐ ถงึงวดที่ ๑๔ ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดลี่าชา้ จงึส่งผลใหผู้ฟ้้องคดไีม่อาจท างาน
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาตามสญัญา อนัถอืเป็นความผดิหรอืความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ทราบอยู่แล้วตัง้แต่ต้น ผู้ฟ้องคดจีงึมสีทิธขิอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ออกไปไดต้ามสญัญาจา้ง ขอ้ ๒๐ และเมื่อปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจการจา้งซึ่งเป็นผู้ทีอ่ยู่
ในพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อเท็จจรงิเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการท างานของผู้ฟ้องคด ี
ได้มคีวามเหน็ว่า การจ่ายค่าจา้งล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดปีระสบปญัหาในการท างานตามสญัญา 
จงึเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัการขยายเวลาท างานออกไปอีก ๖๐ วนั ตามที่ผู้ฟ้องคดรี้องขอ  
ดงันัน้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบงานเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามสญัญาจ านวน ๕๔ วนั ก็ยงัถือว่า 
ผู้ฟ้องคดสี่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนครบก าหนดเวลาตามที่ได้รบัการขยาย ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จงึไม่มสีิทธิปรบัผู้ฟ้องคดีเพราะเหตุส่งมอบงานล่าช้า และมหีน้าที่ต้องคืนเงนิค่าปรบัให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ีเป็นเงนิ ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท  การทีศ่าลปกครองชัน้ต้นวนิิจฉัยให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ รบัผดิ
ชดใช้ค่าเสยีหายอนัเกิดจากการจ่ายเงนิค่าจา้งล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเงนิ ๑๔๒,๒๘๐.๙๕ บาท 
เป็นการพพิากษาเกนิค าขอ เน่ืองจากผูฟ้้องคดมีคี าขอทา้ยฟ้องเพยีงขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ส ัง่ปรบัเงนิค่าจ้างตามสญัญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงิน
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ค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านัน้ มิได้มีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
อนัเกิดจากการจ่ายเงนิค่าจ้างล่าช้าแต่อย่างใด  พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ คนืเงนิค่าปรบั
จ านวน ๓,๖๓๑,๗๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสยีหาย 
อันเกิดจากการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๔๖๗/๒๕๕๔) 
 

       (๑.๒) กรณีมีเหตสุดุวิสยั 
 

  กรณีท่ีช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างรายงานว่ามีเหตุน ้าท่วมบริเวณท่ีก่อสร้างจนเอกชน
ผู้รบัจ้างไม่สามารถท างานได้จริง ถือเป็นข้อเท็จจริงท่ีมีน ้าหนักน่าเช่ือถือเน่ืองจาก 
มาจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง และเมื่อเหตุดงักล่าวก่อให้เกิด
ผลพิบติัอนัไม่อาจป้องกนัได้ จึงถือว่าเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง 
มีหน้าท่ีต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาออกไปให้แก่เอกชนผูร้บัจ้าง 
  และเมื่อเหตุน ้าท่วมดังกล่าวท าให้อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ในการก่อสร้างของเอกชนผู้รบัจ้างเสียหายบางส่วน เป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาในการ
เตรียมการท างานภายหลงัจากน ้าลด และท าให้เอกชนผู้รบัจ้างไม่สามารถวางแผน 
การท างานและไม่สามารถท างานได้ต่อเน่ืองกนั ส่งผลให้การท างานต้องล่าช้าลง  ดงันัน้ 
เวลาในการเตรียมการท างานและเวลาจากความไม่ต่อเน่ืองในการท างานดังกล่าว  
จึงถือเป็นพฤติการณ์ท่ีเอกชนผู้รบัจ้างไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาออกไปให้แก่เอกชนผู้รบัจ้าง
ตามจ านวนวนัท่ีเกิดเหตดุงักล่าวด้วย    
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัตาก (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ท าสญัญาจา้ง
ให้ผู้ฟ้องคดก่ีอสร้างสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ข้ามแม่น ้าวงั ในวงเงนิ ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท โดยม ี
ขอ้ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดเีริม่ท างานในวนัที่ ๒๙ มถุินายน ๒๕๔๔ และก าหนดแล้วเสรจ็ภายใน
วนัที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่าภายหลงัจากเริม่ด าเนินงานตามสญัญา ผู้ฟ้องคดอี้างว่า
ระดบัน ้าในแม่น ้าวงัเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิงานตาม
สญัญาได้ จงึมหีนังสอืถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เพื่อขอหยุดการปฏบิตัิงานและขอขยายระยะเวลา 
การท างานหลายครัง้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เนื่องจาก 
เป็นน ้าท่วมตามฤดูกาลปกต ิหากผูฟ้้องคดไีดเ้ตรยีมการป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้และมเีครื่องมอื 
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ทีเ่หมาะสมจะสามารถท างานตามสญัญาได้ จงึไม่ขยายระยะเวลาตามสญัญาออกไป  อย่างไรก็ตาม 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดข้ยายระยะเวลาก่อสรา้งใหผู้ฟ้้องคดเีป็นเวลา ๑๐ วนั  ต่อมา ภายหลงัจากที่
ผู้ฟ้องคดสี่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ตรวจรบังานและปรบัผู้ฟ้องคดรีวมทัง้สิ้น 
๑๑๖ วนั เป็นเงนิ ๑,๐๔๒,๘๔๐ บาท โดยไดป้รบัไปแลว้ ๕๐ วนั เป็นเงนิ ๔๔๙,๕๐๐ บาท ผูฟ้้องคดี
จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลา
ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดเีพิม่อีก ๑๑๗ วนั และให้คนืเงนิค่าปรบัที่หกัเอาไว้จ านวน ๔๔๙,๕๐๐ บาท  
แก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่อปรากฏว่าช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ได้รายงานว่าน ้าจากแม่น ้าวงัเอ่อล้นมาท่วมบรเิวณที่ก่อสรา้งจนผู้ฟ้องคดไีม่สามารถท างานได ้
ซึง่ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวเป็นรายงานจากเจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เอง จงึมนี ้าหนักน่าเชื่อถอื 
และเนื่องจากเหตุดงักล่าวเป็นเหตุทีก่่อให้เกดิผลพบิตัอินัไม่อาจป้องกนัได้ เหตุน ้าท่วมสถานที่
ก่อสรา้งขา้งตน้จงึถอืว่าเป็นเหตุสุดวสิยัตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และเมือ่พจิารณาขอ้เทจ็จรงิจากหนังสอืขอหยุดงานของผูฟ้้องคด ีรายงานของช่างผูค้วบคุมงาน 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานการเกิดอุทกภยัของจงัหวดัตาก 
และข้อมูลระดับน ้ าและปรมิาณน ้าของแม่น ้าวงัประกอบกันแล้วเห็นว่า เหตุน ้าท่วมบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างจนผู้ฟ้องคดีไม่สามารถท างานได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔  
ถงึวนัที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ เป็นเวลา ๑๒๒ วนั และระดบัน ้าลดลงจนผู้ฟ้องคดสีามารถ
ท างานได้ในวนัที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๔  แต่ทัง้น้ี ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวผู้ฟ้องคดสีามารถ 
เขา้ท างานไดเ้ป็นระยะๆ กล่าวคอื ในวนัที ่๔ ถงึวนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๔๔ เป็นเวลา ๕ วนั ผูฟ้้องคดี
ตอกเสาเข็มได้ ๑๒ ต้น วนัที่ ๒๐ ถึงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นเวลา ๕ วนั โดยการ 
ตอกเสาเขม็ต่อ และวนัที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๔ ถึงวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นเวลา ๑๒ วนั 
โดยการเตรยีมงานเหลก็และหล่อคาน รวมทัง้หมดเป็นเวลา ๒๒ วนั ที่ผูฟ้้องคดสีามารถท างานได ้
จงึเห็นว่าเหตุน ้าท่วมที่ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่สามารถท างานได้มรีะยะเวลา ๑๐๐ วนั  นอกจากนี้ 
เหตุน ้าท่วมยงัท าใหอุ้ปกรณ์และเครือ่งมอืในการก่อสรา้งของผูฟ้้องคดเีสยีหายบางส่วน จงึท าให้
ผูฟ้้องคดตีอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมการท างานภายหลงัจากน ้าลดดว้ย เมื่อปรากฏว่าเหตุน ้าท่วม

                                                           

 ๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๘ ค าว่า “เหตุสุดวสิยั” หมายความว่า เหตุใดๆ อนัจะเกดิขึน้กด็ ีจะใหผ้ลพบิตักิด็ ีเป็นเหตุทีไ่ม่อาจป้องกนัได้
แม้ทัง้บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควรอันพงึคาดหมายได้จากบุคคล 
ในฐานะและภาวะเช่นนัน้  



 

 

๘๙๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สถานที่ก่อสร้างเกดิขึน้ ๔ ครัง้ ซึ่งในแต่ละครัง้ผู้ฟ้องคดตี้องใช้เวลาในการเตรยีมงานหนึ่งวนั  
ดงันัน้ ผูฟ้้องคดจีงึต้องเสยีเวลาในการเตรยีมการท างาน ๔ วนั ซึ่งเหตุดงักล่าวท าใหผู้้ฟ้องคด ี
ไมส่ามารถวางแผนการท างานและไมส่ามารถท างานไดต่้อเนื่องกนั อนัเป็นเหตุท าใหก้ารท างาน
ต้องล่าช้าลงได้ จงึเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องเสยีเวลาจากความไม่ต่อเนื่องในการท างานจากเหตุ 
น ้าท่วมอีกครัง้ละหนึ่งวนั รวมเป็นจ านวน ๔ วนั ซึ่งเวลาในการเตรยีมการท างานและเวลา 
จากความไม่ต่อเน่ืองในการท างานดงักล่าว ถือเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดไีม่ต้องรบัผดิตาม
กฎหมาย  ดงันัน้ เหตุสุดวสิยัและพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดทีผู่ฟ้้องคดไีม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย
ทีท่ าใหผู้ฟ้้องคดไีม่สามารถท างานได้รวมทัง้สิน้ ๑๐๘ วนั และเมื่อปรากฏว่าผูฟ้้องคดมีหีนังสอื
ลงวนัที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ลงวนัที่ ๙ สงิหาคม ๒๕๔๔ และลงวนัที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
รวม ๓ ฉบบั แจง้เหตุน ้าท่วมเพื่อขอหยุดงานและขอขยายระยะเวลาการท างานต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ 
และมหีนังสอืลงวนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ แจง้เหตุน ้าท่วมสิน้สุดใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทราบ 
จงึถือว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอขยายเวลาท างานภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัที่เหตุสิ้นสุดแล้ว  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเวลาท างานให้ผู้ฟ้องคดีจ านวน ๑๐ วัน และปรับผู้ฟ้องคด ี
จ านวน ๑๑๖ วนั จงึเป็นการกระท าทีไ่มช่อบตามสญัญา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ต้องขยายเวลาท างาน
ให้ผู้ฟ้องคดจี านวน ๑๐๘ วนั จากเดมิที่สญัญาสิ้นสุดในวนัที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้อง
สิน้สุดสญัญาในวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ และเมื่อผูฟ้้องคดสี่งมอบงานงวดสุดทา้ยในวนัที ่๓๐ 
เมษายน ๒๕๔๕ จงึเป็นการส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนด ๑๘ วนั ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมสีทิธปิรบั 
ผูฟ้้องคดจีากเหตุส่งมอบงานล่าชา้ไดต้ามจ านวนวนัดงักล่าว เมือ่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ปรบัผูฟ้้องคดี
ไปแลว้ ๕๐ วนั ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึตอ้งคนืเงนิค่าปรบัส่วนทีป่รบัไวเ้กนิใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
  และโดยที่ข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า การท าสญัญา
หรอืข้อตกลงเป็นหนังสอืให้ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑  
ถงึรอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ได้รบัมอบ เว้นแต่การจา้งซึ่งต้องการผลส าเรจ็ของงาน
ทัง้หมดพร้อมกันให้ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑  
ถงึรอ้ยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้งนัน้... เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผู้ฟ้องคดสี่งมอบงานงวดที่ ๑ 
และงวดที่ ๒ โดยความยาวของเสาเขม็ขาดไป ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึตดัลดวงเงนิค่าก่อสร้าง 
ทัง้สองงวดดงักล่าวเป็นเงนิ ๒๗๓,๐๕๓ บาท วงเงนิค่าจ้างก่อสร้างตามสญัญาจงึลดลงเหลอื 
๘,๗๑๖,๙๔๗ บาท การคงค่าปรบัตามสญัญาไวด้งัเดมิจงึไม่ชอบดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ขา้งต้น ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ต้องก าหนดค่าปรบัใหม่ในอตัรารอ้ยละ ๐.๐๑ ของราคางานจา้งที่ได้
ปรบัราคาใหม่ เป็นวนัละ ๘,๗๑๖.๙๔ บาท ซึ่งผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มสีทิธปิรบัผูฟ้้องคดไีด ้๑๘ วนั 
คิดเป็นเงิน ๑๕๖,๙๐๔.๙๒ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินค่าปรบัจากผู้ฟ้องคดีแล้ว 



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๙๕   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จ านวน ๔๔๙,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึมหีน้าที่ต้องคนืเงนิค่าปรบัที่หกัไว้เกินจ านวน 
๒๙๒,๕๙๕.๐๘ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดฐีานลาภมคิวรไดต้ามมาตรา ๔๐๖๒๑ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ อย่างไรกต็าม เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืทวงถามให้ผูถู้กฟ้องคด ี
ที่ ๑ คนืเงนิค่าปรบัข้างต้น จงึไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผดินัด ผู้ฟ้องคดจีงึไม่อาจเรยีก
ดอกเบีย้จากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดต้ามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๒๒ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๒๓  
แห่งประมวลกฎหมายเดยีวกนั  
  ส าหรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักไว้เป็น
ค่าปรบันัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูฟ้้องคดสี่งมอบงานงวดที ่๒ ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบก่อสร้างโดยความยาวของเสาเขม็ขาดไป ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมสีทิธติดัลดวงเงนิค่าจ้าง 
งวดที ่๒ ลงตามจ านวนการส่งมอบงานทีไ่มค่รบถว้นได ้ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มสีทิธหิกัค่าเสาเขม็
ที่ไม่ครบถ้วนออกจากเงนิค่าจ้างได้จ านวน ๗๐,๗๙๒ บาท เงนิค่าจ้างงวดที่ ๒ จงึคงเหลือ
จ านวน ๑,๗๑๙,๒๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มหีน้าที่ตามสญัญาต้องจ่ายเงนิจ านวนดงักล่าว
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าภายหลงัจากที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยอมรบัเงนิค่าจ้างงวดที่ ๒ 
จ านวน ๑,๑๒๕,๘๖๘ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ผู้ฟ้องคดไีม่ได้มหีนังสอืทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ช าระเงนิค่าจา้งงวดที ่๒ จ านวน ๑,๗๑๙,๒๐๘ บาท ซึง่เป็นเงนิค่าจา้งทีต่ดัลดตามจ านวน
การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนแล้วแต่อย่างใด จงึไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ผดินัด ผู้ฟ้องคด ี
จงึไม่อาจเรยีกดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ไดต้ามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
        พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ขยายเวลาท างานใหผู้ฟ้้องคดเีพิม่อกี 
๙๘ วัน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าปรับแก่ผู้ ฟ้องคดีจ านวน ๒๙๒,๕๙๕.๐๘ บาท  
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนัที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่า 

                                                           

 ๒๑-๒๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๒๐๔ ถา้หนี้ถงึก าหนดช าระแลว้และภายหลงัแต่นัน้เจา้หนี้ไดใ้หค้ าเตอืนลูกหนี้แลว้ ลูกหนี้ยงัไม่ช าระหนี้ไซร้ 
ลกูหนี้ไดช้ือ่ว่าผดินดัเพราะเขาเตอืนแลว้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๒๔ หนี้เงนินัน้ ท่านให้คดิดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผดินัดรอ้ยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรยีก
ดอกเบีย้ไดส้งูกว่านัน้โดยอาศยัเหตุอย่างอื่นอนัชอบดว้ยกฎหมาย กใ็หค้งส่งดอกเบีย้ต่อไปตามนัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๐๖ บุคคลใดได้มาซึ่งทรพัย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าเพื่อช าระหนี้ก็ด ีหรือได้มา 
ดว้ยประการอื่นกด็ ีโดยปราศจากมลูอนัจะอา้งกฎหมายได ้และเป็นทางใหบุ้คคลอกีคนหนึ่งนัน้เสยีเปรยีบไซร ้ท่านว่าบุคคลนัน้
จ าตอ้งคนืทรพัยใ์หแ้ก่เขา อนึ่งการรบัสภาพหนี้สนิว่ามอียู่หรอืหาไมน่ัน้ ท่านกใ็หถ้อืว่าเป็นการกระท าเพือ่ช าระหนี้ดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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จะช าระเสรจ็ และใหช้ าระเงนิค่าจา้งงวดที่ ๒ จ านวน ๑,๗๑๙,๒๐๘ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ทัง้น้ี 
ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๙๐/๒๕๕๕) 
 

       (๑.๓) กรณีเป็นพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สญัญาไม่ต้องรบัผิด 
ตามกฎหมาย 
 

  กรณีท่ีเหตุน ้ าท่วมท าให้อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ก่อสร้างของเอกชนผู้รบัจ้างเสียหายบางส่วน และเป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาในการ
เตรียมการท างานภายหลงัจากน ้าลด รวมทัง้ท าให้เอกชนผู้รบัจ้างไม่สามารถวางแผน 
การท างานและไม่สามารถท างานได้ต่อเน่ืองกนั ส่งผลให้การท างานต้องล่าช้าลง  ดงันัน้ 
เวลาในการเตรียมการท างานและเวลาจากความไม่ต่อเน่ืองในการท างานดังกล่าว  
จึงถือเป็นพฤติการณ์ท่ีเอกชนผู้รบัจ้างไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาออกไปให้แก่เอกชนผู้รบัจ้าง
ตามจ านวนวนัท่ีเกิดเหตดุงักล่าวด้วย 

 

        โปรดดูค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๙๐/๒๕๕๕  
หน้า ๘๙๒-๘๙๖ 
 

      (๒) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรบั 
 

   แม้ความล่าช้าของงานก่อสร้างจากการประสานระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือขอติดตัง้ระบบไฟฟ้าตามงานงวดสุดท้าย จะมิใช่เหตุอนัเกิดจากความบกพร่อง 
ของเอกชนผู้ร ับจ้าง รวมทัง้มิได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน 
ทางปกครองผู้ ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง เน่ืองจากมิใช่กรณีท่ีรู้อยู่แล้วตัง้แต่ 
ก่อนท าสัญญาว่าการขอติดตัง้ระบบไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้เวลาประสานงานเกินกว่า
ระยะเวลาท างานตามสญัญา  อีกทัง้ เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานตามระบบ
การท างานตามปกติ แต่เม่ือปรากฏว่าแม้การประสานงานจะส าเร็จลงก่อนก าหนด
ระยะเวลาท างานตามสัญญาส้ินสุด เอกชนผู้รบัจ้างก็ยงัคงเหลืองวดงานท่ียงัไม่ได้ 
ส่งมอบมากกว่างานงวดสุดท้ายซ่ึงเป็นงานท่ีต้องติดตัง้ระบบไฟฟ้าดงักล่าว แสดงว่า 
การประสานขอติดตัง้ระบบไฟฟ้าไม่ได้เป็นสาเหตุท่ีท าให้การก่อสร้างตามสญัญาล่าช้า
แต่อย่างใด การท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ขยายระยะเวลาท างานตามสญัญา
ให้แก่เอกชนผูร้บัจ้าง จึงมิใช่การกระท าผิดสญัญา    



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๘๙๗   
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ท าสญัญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดก่ีอสร้าง
ระบบระบายน ้า บงึรบัน ้าบงึบางซื่อ ตอนคลองเปรมประชากร โดยมกี าหนดแลว้เสรจ็ในวนัที ่ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๓ ปรากฏว่าภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาดงักล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดี
ยงัคงท างานไม่แล้วเสรจ็ และได้มหีนังสอืขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ขยายระยะเวลาตามสญัญา
ออกไป ๒๗๐ วัน โดยอ้างว่าความล่าช้าเกิดจากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นการด าเนินการ 
ของการไฟฟ้านครหลวง มไิด้เกดิจากความผดิของผู้ฟ้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่อนุมตัใิห้
ขยายระยะเวลา เน่ืองจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดทีราบเหตุที่จะต้องรอการไฟฟ้านครหลวงค านวณ
ค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแลว้ตัง้แต่ก่อนสญัญาสิ้นสุด แต่มไิด้ขอต่ออายุสญัญาภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา อันถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิใ์นการต่ออายุสัญญาตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาแล้ว ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นขอให้มคี าพพิากษา
หรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  
ขยายระยะเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีออกไป ๒๗๐ วัน รวมทัง้ให้คืนเงินค่าปรบัจ านวน 
๒,๑๙๔,๓๔๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชัน้ต้นพิจารณาแล้ว 
เหน็ว่า ช่วงระยะเวลาทีผู่ฟ้้องคดรีอการไฟฟ้านครหลวงประมาณการค่าใชจ้่ายเป็นพฤตกิารณ์ที ่
ผู้ฟ้องคดไีม่ต้องรบัผดิ ประกอบกบัการที่ผู้ฟ้องคดตีิดตัง้ระบบไฟฟ้าล่าช้า ส่วนหน่ึงเกิดจาก
ความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ทราบดีอยู่แล้วตัง้แต่ต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ทราบ เพื่อขอขยายเวลาท างานภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีเ่หตุนัน้สิน้สุด การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ไม่ขยายระยะเวลาตามสญัญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดี จงึไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา  
ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รบัการต่ออายุสัญญาจ้างจ านวน ๔๕ วัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ช าระเงนิจ านวน ๔๑๙,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนัฟ้อง 
เป็นต้นไป  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเนื่องจากเห็นว่าจ านวนเงนิ
ค่าปรบัทีต่อ้งช าระใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นจ านวนมากเกนิไป  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า การประสานงานเพื่อขอตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเริม่ต้น
เมื่อวนัที่ ๑๓ กนัยายน ๒๕๔๒ และการติดตัง้แล้วเสรจ็เมื่อวนัที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวมไิด้เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดไีม่ต้องรบัผดิ  
อย่างไรก็ตาม เหตุข้างต้นก็มิใ ช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยเช่นกัน เนื่ องจาก 
การประสานงานเพื่อขอติดตัง้ระบบไฟฟ้าเป็นการประสานงานระหว่าง ๓ หน่วยงานตามระบบ 
การท างานปกติ ซึ่งมขี ัน้ตอนที่ต้องรอการพิจารณาทัง้จากผู้ฟ้องคดีและการไฟฟ้านครหลวง  



 

 

๘๙๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 
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มใิช่ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ เพยีงฝ่ายเดยีว กรณีจงึไม่ไดเ้ป็นความผดิหรอื
ความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้่าจา้งซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้  อกีทัง้ ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ รูอ้ยู่แล้วตัง้แต่เริม่ท าสญัญาว่า การขอติดตัง้ระบบไฟฟ้าจะใช้เวลาประสานงานเกินกว่า
ระยะเวลาท างานทีก่ าหนดในสญัญา กรณีจงึไม่ใช่ความผดิหรอืความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจา้ง 
ที่ผู้ว่าจ้างทราบดอียู่แล้วตัง้แต่ต้น  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า แม้การประสานงาน 
ขอตดิตัง้ระบบไฟฟ้าจะส าเรจ็ก่อนก าหนดระยะเวลาท างานตามสญัญาสิน้สุด ผูฟ้้องคดกี็ยงัคง 
มงีานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบอกี ๓ งวด มใิช่เพยีงแค่งานงวดที่ ๕ อนัได้แก่ การติดตัง้ระบบไฟฟ้า 
แต่อย่างใด จึงเห็นว่าการประสานขอติดตัง้ระบบไฟฟ้ามิได้เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ฟ้องคด ี
ไม่สามารถท างานใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาตามสญัญาได ้เมื่อการส่งมอบงานไม่ทนัภายใน
ก าหนดเวลาตามสญัญาได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรอืเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือ  
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิด 
ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดจีงึไม่มสีทิธขิอขยายเวลาท างานได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่ขยาย
เวลาท างานให้แก่ผู้ฟ้องคดจีงึมไิด้เป็นการกระท าผดิสญัญา ที่ศาลปกครองชัน้ต้นพพิากษาให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าปรบัจ านวน ๔๑๙,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นัน้   
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย  อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่ได้อุทธรณ์คดัค้าน 
ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ในส่วนของผูถู้กฟ้องคดี
ทัง้สองจงึถงึทีสุ่ด  พพิากษายนื (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๐๔/๒๕๕๔) 
 

      (๓) การหกัเงินค่าปรบั 
 

  กรณีท่ีเอกชนผู้รบัจ้างประสบปัญหาเก่ียวกบัแบบแปลนการก่อสร้าง
ตามท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก าหนด และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง 
ได้ให้เอกชนผู้รบัจ้างท าบนัทึกแนบท้ายสัญญาเพ่ือแก้ไขก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จ 
ให้ขยายออกไปจากก าหนดเวลาเดิม ซ่ึงเอกชนผู้รบัจ้างก็เช่ือถือและไว้วางใจว่า
หน่วยงานทางปกครองจะไม่ใช้สิทธิปรบัจากการก่อสร้างงานล่าช้าดังกล่าว โดยได้
ด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา กรณีดังกล่าว 
ไม่ใช่การท างานล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ตามสญัญาท่ีหน่วยงานทางปกครอง 
ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิปรบัเอกชนผู้รบัจ้างจากการก่อสร้างงานล่าช้าได้  ดังนั้น กรณีท่ี
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแก้ไขบนัทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเดิมเพ่ือยกเลิกการแก้ไขก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จ 
ตามสญัญา โดยให้น าเอาก าหนดเวลาแล้วเสรจ็เดิมมาเป็นฐานในการเรียกเบี้ยปรบั 
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จากเอกชนผู้รบัจ้าง จึงเป็นการใช้สิทธิตามสญัญาโดยไม่สุจริต การใช้สิทธิปรบัเอกชน 
ผู้รบัจ้างจึงไม่ได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ี
ต้องคืนเงินค่าปรบัดงักล่าวให้แก่เอกชนผูร้บัจ้าง 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  เทศบาลเมอืงโพธาราม (ผูถู้กฟ้องคด)ี ท าสญัญาจา้งผู้ฟ้องคดใีห้ก่อสรา้ง
ปรบัปรุงสถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยเดิม ตามแบบแปลนเทศบาล ณ เทศบาลเมอืงโพธาราม 
ปรากฏว่าภายหลงัจากเริม่ท างานตามสญัญา ผูฟ้้องคดไีดม้หีนังสอืถงึผูถู้กฟ้องคดเีพื่อขออนุมตัิ
แก้ไขแบบก่อสร้างเน่ืองจากผู้ฟ้องคดีพบชัน้ดินทรายในระดับความลึกที่ท าให้เกิดปญัหา 
ไม่สามารถก่อสร้างตามรูปแบบตามสัญญาได้ เพราะจะเกิดการพังทลายของชัน้ดิน และม ี
น ้าใต้ดนิไหลขึน้ชัน้ทรายท าใหก้ารบดอดัดนิเหนียวไม่ไดคุ้ณภาพ ส่งผลใหน้ ้าจากขยะในบ่อฝงักลบ
ไหลออกนอกบ่อฝงักลบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคด ี
หยุดการก่อสรา้งโดยไม่ไดแ้จง้เหตุผลความจ าเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดทีราบ แต่ผู้ฟ้องคดยีงัสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างที่ท าให้ 
ตอ้งหยดุงานได ้โดยผูฟ้้องคดลีงชื่อรบัทราบและระบุว่ายนิยอมช าระค่าปรบัตามสญัญาโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ  ต่อมา ผู้ฟ้องคดแีละผู้ถูกฟ้องคดไีด้ท าบนัทกึขอ้ตกลงแนบท้ายสญัญา (ครัง้ที่ ๑) 
แกไ้ขแบบแปลนการก่อสรา้ง โดยยกระดบักน้บ่อฝงักลบเพื่อใหพ้น้ระดบัชัน้ทราย พรอ้มทัง้แก้ไข
ความลาดเอียงของบ่อ และปรบัลดวงเงินค่าก่อสร้างกรณีปรบัลดเนื้องานลง  หลงัจากนัน้  
ผูฟ้้องคดไีดด้ าเนินการก่อสรา้งตามแบบแปลนทีแ่ก้ไขแลว้แต่ประสบกบัอุปสรรคในการก่อสรา้ง
อันเกิดจากสภาพดินก้นบ่อซึ่งพยายามแก้ไขเปลี่ยนชัน้ทรายให้เป็นชัน้ดินแล้วแต่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ เนื่องจากระดบัก้นบ่อที่ได้แก้ไขไปแล้วยงัมนี ้าซมึท าให้ไม่สามารถบดอดัดนิก้นบ่อได้ 
จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอีกครัง้  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (ครัง้ที่ ๒) แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง 
โดยยกระดบัก้นบ่อขึน้อีก และแก้ไขก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ จากเดมิที่จะต้อง
ท างานให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๔๓ เป็นจะต้องท างานให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่
๒๗ สงิหาคม ๒๕๔๕  หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีท าบนัทกึข้อตกลงแนบท้าย
สัญญา (ครัง้ที่ ๓) แก้ไขบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาครัง้ที่ ๒ เพื่อยกเลิกการแก้ไข
ก าหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสรจ็ โดยแก้ไขกลบัไปเป็นว่าผู้ฟ้องคดจีะต้องท างานให้แล้วเสรจ็
ภายในวนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๔๓  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้ด าเนินการก่อสรา้งตามแบบแปลนที่แก้ไข
แล้วเสร็จและได้ขอส่งมอบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานต่อนายกเทศมนตร ี
เมอืงโพธารามว่า งานที่ผูฟ้้องคดสี่งมอบถูกต้องตามสญัญา เหน็ควรจ่ายเงนิค่าจา้งตามสญัญา
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเน่ืองจากเห็นว่าผู้ฟ้องคด ี
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ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในสญัญา  ต่อมา ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี
มหีนังสอืรายงานต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรวี่า สาเหตุของความล่าช้าในการก่อสรา้งเกดิจาก
ความผดิพลาดจากแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคด ีและผู้ฟ้องคดพีบชัน้ทรายและน ้าใต้ดนิ ท าให ้
ไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนได้ ซึ่งได้มกีารขออนุมตัิแก้ไขรูปแบบรายละเอียด 
จากผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรถีงึ ๓ ครัง้ งานจงึจะส าเรจ็ได้ และในการแก้ไขรูปแบบแต่ละครัง้
ต้องผ่านกระบวนการพจิารณาตรวจสอบจากช่างและผูช้ านาญงาน ซึ่งใช้เวลาพอสมควร กรณี
ไม่ใช่ความผดิของผู้ฟ้องคด ีแต่เน่ืองจากอ านาจอนุมตัใิหง้ดหรอืลดค่าปรบัในการสัง่จา้งไม่เกนิ  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจของนายกเทศมนตร ีหวัหน้าส านักงานจงัหวดัราชบุรจีงึเสนอให้
ผู้ว่าราชการจงัหวดัลงนามในหนังสอืแจง้ให้นายกเทศมนตรเีมอืงโพธารามทราบและพจิารณา
อนุมัติ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา  
รวมจ านวนวนัที่ต้องคดิค่าปรบัทัง้สิ้น ๓๑๑ วนั เป็นเงนิ ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท คงเหลอืค่าก่อสรา้ง 
ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รบัเป็นเงนิ ๘๔๙,๘๓๑ บาท จากค่าก่อสร้าง ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ผู้ฟ้องคด ี
ได้รบัเงนิค่าจ้างจ านวนดงักล่าวแล้ว แต่ไม่เหน็ด้วยกบัการปรบั จงึขอสงวนสทิธเิรยีกร้องเงนิ
ส่วนที่เหลอืตามสญัญาและค่าเสยีหาย และน าคดมีาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพกิถอนค าสัง่ปรบั
ของผูถู้กฟ้องคด ีและใหผู้ถู้กฟ้องคดคีนืเงนิค่าปรบัใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 โดยทีข่อ้ก าหนดในสญัญาก าหนดใหผู้้ถูกฟ้องคดมีสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้
หากผู้ฟ้องคดที างานไม่แล้วเสรจ็ตามสญัญา แต่หากไม่ใช้สิทธบิอกเลกิสญัญา ผู้ถูกฟ้องคด ี
มีสิทธิปรบัผู้ฟ้องคดีกรณีท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้บอกเลกิสญัญาและได้ยนิยอมให้ผู้ฟ้องคดเีข้าด าเนินการก่อสร้างต่อไป ทัง้ที่
ก าหนดเวลาท างานตามสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกทัง้ผู้ถูกฟ้องคดียังได้ขออนุมัติจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตามที่ผู้ ฟ้องคดีได้มีหนังสือ 
ขออนุมัติ รวมทัง้ยังได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง 
และปรบัลดวงเงินค่าก่อสร้างกรณีปรบัลดเนื้องานลง และแก้ไขก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จจากเดิมที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓  
เป็นแล้วเสรจ็ภายในวนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๔๕ บนัทกึขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาดงักล่าวย่อมมผีล
เป็นการเปลี่ยนแปลงวนัท างานแล้วเสร็จ เน่ืองจากเหตุที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถท างาน 
ใหแ้ล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลาแห่งสญัญาไดเ้กดิจากความบกพร่องของฝ่ายผูถู้กฟ้องคด ี ดงันัน้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจน าเอาก าหนดวันท างานแล้วเสร็จเดิมมาเป็นฐานที่ตัง้แห่งการเรียก 
เบีย้ปรบัจากผูฟ้้องคดกีรณีท างานแลว้เสรจ็เกนิก าหนดเวลาตามสญัญาได้อกีต่อไป ทัง้น้ี แมว้่า
บนัทกึขอ้ตกลงทีใ่หย้กเลกิการแก้ไขก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญาดงักล่าวจะไม่เขา้ลกัษณะ
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เป็นข้อสญัญาที่มวีตัถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสยั หรือ 
เป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนอนัจะท าให้บนัทกึขอ้ตกลง 
ดงักล่าวตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม  ดงันัน้  
การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญากบัผูฟ้้องคด ีแต่ไดย้นิยอมใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ท างานต่อ 
จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕  
โดยผูฟ้้องคดเีชื่อถอืและไว้วางใจว่าผู้ถูกฟ้องคดจีะไม่ใชส้ทิธปิรบัผูฟ้้องคด ีเน่ืองจากความล่าช้า
เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ขออนุมัติจาก 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรใีห้แก้ไขสญัญาและท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเพื่อขยาย
ระยะเวลาท างานแล้วเสรจ็ให้แก่ผู้ฟ้องคดแีล้ว  อีกทัง้ นายช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้มบีันทึกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าท างานตามสญัญาต่อ ทัง้ที่ระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว ้
ในสญัญาเดมิได้ล่วงพ้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดที าบนัทกึข้อตกลง
ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ที่แก้ไขใหม่เพยีง ๓๐ วนั เพื่อจะใช้สทิธปิรบัผูฟ้้องคดี
เป็นจ านวนถึง ๓๑๑ วัน คิดเป็นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท จากจ านวนค่าก่อสร้างทัง้สิ้น 
๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ถอืได้ว่าเป็นการใช้สทิธติามสญัญาโดยไม่สุจรติตามมาตรา ๕๒๕ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเพื่อยกเลิกการแก้ไข
ก าหนดเวลาท างานแลว้เสรจ็จงึไม่ชอบทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายแต่อย่างใด  ดงันัน้ 
เมื่อผู้ฟ้องคดีท าการก่อสร้างตามสัญญาจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน 
ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญาให้ขยายเป็นวนัที่ ๒๗ 
สงิหาคม ๒๕๔๕ แล้ว กรณีจงึไม่อาจถือได้ว่าเป็นการท างานล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
ตามสญัญา การที่ผูถู้กฟ้องคดใีช้สทิธหิกัค่าจา้งตามสญัญาไวเ้ป็นค่าปรบัเป็นจ านวน ๓๑๑ วนั 
เป็นเงนิ ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท จงึเป็นการใช้สิทธิตามสญัญาโดยไม่ชอบ  ทัง้นี้  แม้ว่าผู้ฟ้องคด ี
จะได้แสดงความยนิยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดปีรบัได้โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ก็ตาม แต่การใช้สทิธปิรบั 
ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นไปตามเหตุแห่งการปรบัตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา เมื่อกรณีน้ีไม่อาจ 
ถอืไดว้่าผูฟ้้องคดที างานล่วงเลยก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญา ผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่มสีทิธปิรบั 
ผู้ฟ้องคด ี พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืเงนิค่าปรบัที่หกัไว้เป็นเงนิ ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท ให้แก่ 

                                                           

 ๒๔-๒๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๕ ในการใชส้ทิธแิห่งตนกด็ ีในการช าระหนี้กด็ ีบุคคลทุกคนตอ้งกระท าโดยสุจรติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  มาตรา ๑๕๐ การใดมวีตัถุประสงค์เป็นการต้องหา้มชดัแจง้ โดยกฎหมายเป็นการพ้นวสิยัหรอืเป็นการขดัต่อ
ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน การนัน้เป็นโมฆะ  
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ผู้ฟ้องคดภีายในก าหนดเวลาเก้าสบิวนันับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๕๑๐/๒๕๕๔)    
 

     ๔) การช าระค่าเสียหายตามสญัญา 

 

       กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ด าเนินการให้มีการ
ส ารวจสภาพดินและทดสอบก าลงัรบัน ้าหนักบรรทุกของดินบริเวณท่ีท่ีจะก่อสร้างว่า
เหมาะสมท่ีจะใช้ฐานรากของส่ิงก่อสร้างเป็นแบบใด และเม่ือได้รบัค าขอของเอกชน 
ผู้รบัจ้างท่ีขออนุมติัเปล่ียนแปลงแบบฐานรากดงักล่าว พร้อมทัง้ได้รบัทราบผลการทดสอบ
ของส านักโยธาธิการซ่ึงมีความเห็นเช่นเดียวกบัเอกชนผู้รบัจ้าง กมิ็ได้ด าเนินการทดสอบ
ให้แน่ใจว่าความจริงเป็นเช่นนัน้หรือไม่ แต่กลบัใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาจ้าง ย่อมถือได้ว่า
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาโดยไม่สุจริต อนัเป็นการบอกเลิก
สญัญาโดยไม่ชอบ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นท่ี
ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาโดยไม่สุจริตให้แก่เอกชนผู้รบัจ้าง 
อนัได้แก่ ค่าก่อสร้างท่ีเกบ็วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างและท่ีพกัคนงาน ค่ารถขนอปุกรณ์ในการ
ทดสอบดิน ค่ารถขนอปุกรณ์ก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมหนังสือค า้ประกนัซองประกวดราคา
และหนังสือค า้ประกนัสญัญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียโอกาสท่ีจะได้ผลก าไร 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อุสุ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ท าสญัญาจ้างผู้ฟ้องคด ี
ให้ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มหว้ยแม่อุสุ โดยภายหลงัจากผู้ฟ้องคดขีอเขา้ท างาน
และขอรบัมอบพืน้ทีก่่อสรา้งแลว้ ผูฟ้้องคดไีดท้ าการทดสอบชัน้ดนิดว้ยวธิใีชแ้ท่งเหลก็ตอกลงไป
ในดนิบรเิวณทีท่ีจ่ะก่อสรา้งสะพานตามสญัญาดงักล่าวแลว้พบว่าไม่สามารถตอกได ้จงึมหีนังสอื
ถงึผูถู้กฟ้องคดเีพื่อขออนุมตัเิปลีย่นแปลงฐานรากสะพานจากแบบตอกเสาเขม็เป็นแบบฐานแผ่ 
ขอหยุดท างาน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมตัิ  ต่อมา  
ผูฟ้้องคดไีด้ขอให้ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัตากท าการทดสอบชัน้ดนิบรเิวณก่อสรา้งดงักล่าว 
ผลการทดสอบและวิเคราะห์พบว่า ฐานรากที่เหมาะสมกบัโครงการก่อสร้างพพิาทเป็นแบบ 
ฐานแผ่ ผูฟ้้องคดจีงึมหีนงัสอืขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีบทวนการใชฐ้านรากเป็นแบบฐานแผ่ พรอ้มทัง้
แนบรายงานผลการทดสอบชัน้ดนิและสรุปผลการวเิคราะหช์นิดฐานรากทีเ่หมาะสมกบัโครงการ
ก่อสรา้งของส านกังานโยธาธกิารจงัหวดัตากใหผู้ถู้กฟ้องคดทีราบ แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่อนุมตัเิช่นเดมิ 
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โดยให้เหตุผลว่า ประกาศสอบราคาระบุรายละเอียดของงานว่าให้ใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 
และผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเป็นฐานรากแบบเดียวกัน  อีกทัง้ ราคาของฐานรากทัง้สองแบบ 
แตกต่างกัน หากเปลี่ยนแบบฐานรากจะท าให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียสิทธิในการเสนอราคา 
ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามที่ก าหนด จึงไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง 
แบบฐานรากได ้ ต่อมา ผูฟ้้องคดไีดม้หีนงัสอืชีแ้จงไปยงัผูถู้กฟ้องคดวี่า ผูฟ้้องคดไีดไ้ปดูสถานที่
ก่อสร้างในวันที่ก าหนดให้ดูสถานที่แล้ว แต่ในวันดังกล่าวไม่มีการทดสอบการใช้ ฐานราก  
จึงไม่อาจทราบได้ว่าสถานที่ก่อสร้างไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ และต่อมาได้มีหนังสือขอให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีบทวนการใช้ฐานรากอกีครัง้ โดยมไิด้เขา้ท างานให้แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา
ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับและบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคด ี  
หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดไีด้จา้งผู้รบัจา้งรายใหม่เขา้ท างานต่อจากผู้ฟ้องคด ีซึ่งผู้รบัจ้างรายใหม่
ตอกเสาเข็มฐานรากของสะพานตามแบบที่ก าหนดในสญัญาได้เพียง ๑๓ ต้น ส่วนอีก ๙ ต้น  
ตอกไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึให้เจ้าหน้าที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตตาก ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงระบบฐานรากของสะพาน  
ผลการศึกษาวเิคราะห์สรุปได้ว่า บรเิวณพื้นที่ก่อสร้างสามารถตอกเสาเขม็ได้จ านวน ๒ ฐาน 
ส่วนอีก ๒ ฐาน ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ แต่สามารถรบัน ้ าหนักฐานรากแบบฐานแผ่ได ้  
ผู้ถูกฟ้องคดจีงึอนุมตัใิห้ผู้รบัจา้งรายใหม่ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ทดแทนฐานรากแบบตอกเสาเขม็ 
จ านวน ๒ ฐาน และหกัส่วนเงนิในปรมิาณงานและวสัดุทีล่ดลงจากการเปลีย่นแปลงแบบก่อสรา้ง 
ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าตนไม่ได้เป็นฝ่ายผดิสญัญา เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดไีม่ได้แก้ไขปญัหาเกี่ยวกบั
แบบฐานรากให้ การบอกเลิกสัญญาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  มาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการ 
ใช้สทิธแิห่งตนก็ด ีในการช าระหนี้กด็ ีบุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจรติ การที่บุคคลใดใชส้ทิธิ
หรอืช าระหนี้โดยไม่สุจรติ กฎหมายย่อมไม่ให้ความคุ้มครอง กล่าวคอื ไม่มผีลทางกฎหมาย  
โดยสมบูรณ์  นอกจากนัน้ หากบุคคลใดใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริตแล้วเป็นเหตุให้เกิด  
ความเสยีหายแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้สทิธโิดยไม่สุจรติจะต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายเช่นตามที่ปกติ
ยอ่มเกดิขึน้จากการใชส้ทิธโิดยไมสุ่จรติของตนใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย บทบญัญตัแิห่งกฎหมายดงักล่าว
และผลทางกฎหมายอันเกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายข้างต้น ถือได้ว่า 
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เป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายของรฐัทัง้ระบบ  ดังนัน้ จึงย่ อมใช้บังคับกับ 
การใช้สทิธแิละการช าระหนี้ทัง้ตามสญัญาทางแพ่งและสญัญาทางปกครอง   เมื่อข้อเท็จจรงิ
ปรากฏว่า ก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะด าเนินการประกาศสอบราคาจา้งเหมาก่อสรา้งสะพานคอนกรตี
เสริมเหล็กพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ด าเนินการให้มีการส ารวจสภาพดินและทดสอบก าลัง 
รบัน ้าหนักบรรทุกของดนิบรเิวณทีท่ี่จะก่อสรา้งว่าเหมาะสมที่จะใชฐ้านรากของสะพานเป็นแบบ
ตอกเสาเข็มหรือแบบฐานแผ่ การด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพิพาทจึงมิได้วางอยู่ 
บนพื้นฐานของขอ้มูลทางวศิวกรรมที่ถูกต้องและรอบด้านมาตัง้แต่ต้น  ดงันัน้ เมื่อข้อเทจ็จรงิ
ปรากฏเหตุอนัควรสงสยัในความเหมาะสมของแบบฐานรากของสะพานว่าสมควรจะใชฐ้านราก
แบบตอกเสาเข็มตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือสมควรเปลี่ยนเป็นแบบฐานแผ่ตาม 
ผลการทดสอบและวเิคราะห์ของผู้ฟ้องคดรีวมทัง้ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัตาก วญิญูชนเช่น 
ผูถู้กฟ้องคดชีอบที่จะมอบหมายให้ผูค้วบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจา้ง บรษิทัที่ปรกึษา 
หรือผู้ เชี่ยวชาญอื่นใดที่ตนเชื่อถือและไว้วางใจ ตรวจสอบสภาพชัน้ดินและวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของแบบฐานรากที่จะพึงใช้กับสะพานที่ว่าจ้างก่อสร้างให้แน่ใจ และหากผล  
การทดสอบและวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญที่ตนเองเชื่อถือและไว้วางใจสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบและวเิคราะห์ของผู้ฟ้องคดรีวมทัง้ส านักงานโยธาธกิารจงัหวดัตาก ผูถู้กฟ้องคดกี็ชอบ 
ที่จะแก้ไขแบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกบัสภาพชัน้ดนิในบรเิวณที่ที่จะก่อสรา้ง ซึ่งการ
ด าเนินการดงักล่าวไม่ขดัหรอืฝ่าฝืนขอ้ ๕๘ วรรคหนึ่ง๒๖ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย 
การพสัดุขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่อย่างใด  นอกจากนัน้ ในการแก้ไข 
แบบฐานรากของสะพานให้เหมาะสมกับชัน้ดินในบริเวณที่ที่จะก่อสร้างนัน้ หากมคีวามจ าเป็น 
ต้องลดวงเงนิค่าจ้างก่อสร้างลง ผู้ถูกฟ้องคดกี็อาจด าเนินการตามที่ก าหนดในขอ้ ๕๘ วรรคสี่๒๗ 

                                                           

 ๒๖-๒๗ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
 ข้อ ๕๗ ให้ประธานกรรมการบริหารส่งส าเนาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ล้านบาทขึ้นไป  
ใหส้ านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิภมูภิาคแลว้แต่กรณี และสรรพากรจงัหวดั ภายใน ๓๐ วนั นับแต่
วนัท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง  
 ข้อ ๕๘ สญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมไิด้ เว้นแต่การแก้ไขนัน้  
จะเป็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเสียประโยชน์  
ใหป้ระธานกรรมการบรหิารด าเนินการโดยผ่านความเหน็ชอบของผูส้ ัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งก่อน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิหรอืเพิม่หรอื
ลดระยะเวลาส่งมอบของหรอืระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพรอ้มกนัไป และเมือ่ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ดงักล่าวแลว้ใหป้ฏบิตัติามขอ้ ๕๗ ดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ของระเบยีบดงักล่าว โดยไม่ต้องเรยีกรอ้งให้ผู้ฟ้องคดเีสนอลดวงเงนิค่าจา้งก่อสรา้งมาพรอ้มกบั
ค าขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงฐานรากของสะพาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้ด าเนินการเหมอืนดงัเช่นที่
วญิญูชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดพีงึกระท า กลบับ่ายเบี่ยงไม่อนุมตัใิห้แก้ไขเปลีย่นแปลงแบบฐานราก
ตามค าขอของผู้ฟ้องคดีและยืนยนัให้ผู้ฟ้องคดีลงมือก่อสร้างโดยใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 
ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญา ทัง้ที่หากได้ด าเนินการดงัเช่นทีว่ญิญูชนโดยทัว่ไปพงึกระท ากจ็ะพบ
ความจรงิเหมอืนเช่นทีส่ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตตาก ไดท้ าการส ารวจและวเิคราะห์
ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้ท าภายหลังจากที่ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและจ้าง 
ผูร้บัจา้งรายใหม่ใหเ้ขา้ท างานแทนผูฟ้้องคดแีลว้ว่า สภาพชัน้ดนิมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้ฐานราก 
แบบฐานแผ่ยิง่กว่าฐานรากแบบตอกเสาเขม็ กรณีดงักล่าวถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดใีช้สทิธบิอกเลกิ
สญัญากบัผู้ฟ้องคดโีดยไม่สุจรติตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อนัเป็น
การใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาโดยไมช่อบ ผูถู้กฟ้องคดจีงึต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายเช่นทีต่ามปกติ
ย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาโดยไม่สุจรติให้แก่ผู้ฟ้องคด ีอนัได้แก่ ค่าก่อสร้าง 
ทีเ่กบ็วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งและทีพ่กัคนงาน ค่ารถขนอุปกรณ์ในการทดสอบดนิ ค่ารถขนอุปกรณ์
ก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้าประกันซองประกวดราคาและหนังสือค ้าประกันสญัญาจ้าง 
ตลอดจนค่าเสยีโอกาสทีจ่ะไดผ้ลก าไรหากผูถู้กฟ้องคดอีนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงฐานรากของสะพาน
และใหผู้ฟ้้องคดเีขา้ท างานก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็ตามสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงนิดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ฟ้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๗๓๓/๒๕๕๔) 
 

   ๑.๔ สญัญาแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
 

  ๑.๔.๑ การเกิดสญัญา 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๑.๔.๒ ผลของสญัญา 
 

     ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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๒. สญัญาทางปกครองโดยสภาพ 

 

  ๒.๑ สญัญาทางปกครองตามมติของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ  
ครัง้ท่ี ๖/๒๕๔๔ 
 

  ๒.๑.๑ การเกิดสญัญา 

 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๒.๑.๒ ผลของสญัญา 
 

   ๑) การช าระหน้ีตามสญัญา 
 

  กรณีท่ีผู้ลาศึกษาตามสญัญาของข้าราชการท่ีไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ ได้ขอลาป่วย และต่อมาได้ย่ืนหนังสือขอลาออก 
จากราชการเน่ืองจากเกิดความเครียดจากการท่ีส่วนราชการต้นสังกดัไม่อนุมติัให้ 
ขยายระยะเวลาการลาศึกษาออกไปเพ่ือจดัท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสรจ็ แต่ส่วนราชการ
ต้นสงักดักลบัมีค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ลาศึกษาออกจากราชการ ซ่ึงต่อมาคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมการ  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาแล้วมีมติให้ส่วนราชการต้นสงักดั
ยกเลิกค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ลาศึกษาออกจากราชการ และสัง่ให้ผู้ลาศึกษากลบัเข้ารบัราชการ
ต่อไป แต่ส่วนราชการต้นสังกดักลับมีค าสัง่ให้ผู้ลาศึกษากลบัเข้ารบัราชการจนถึง 
วนัก่อนท่ีการลาออกของผู้ลาศึกษามีผล จึงเห็นได้ว่า การท่ีผู้ลาศึกษาไม่อาจกลบัมา 
รบัราชการเพ่ือปฏิบติังานชดใช้ตามสญัญามิได้มีสาเหตุมาจากการกระท าของผู้ลาศึกษา 
และยงัฟังไม่ได้ว่าผู้ลาศึกษาประพฤติผิดสญัญาโดยการไม่กลบัมารบัราชการ ประกอบกบั
สญัญาพิพาทมีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้ผู้ลาศึกษากลบัมาปฏิบติัราชการเพ่ือเป็น 
ก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ ส่วนข้อก าหนดในสญัญาเก่ียวกบัการชดใช้คืนเงิน 
พร้อมเบีย้ปรบันัน้ เป็นเพียงมาตรการส าหรบัทดแทนความเสียหายและเป็นหลกัประกนั
ในการป้องปรามมิให้มีการกระท าผิดสญัญา โดยมิได้ประสงคจ์ะแสวงประโยชน์จากการ
ผิดสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด  ดังนั้น เม่ือผู้ลาศึกษาได้ขอยกเลิกหนังสือลาออก 
จากราชการและขอกลบัเข้ารบัราชการต่อไป ส่วนราชการต้นสงักดัจึงต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักและข้อก าหนดในสัญญา โดยการสัง่ให้ผู้ลาศึกษา  
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กลบัเข้ารบัราชการพร้อมกบัแจ้งให้ผู้ลาศึกษากลบัมาปฏิบติัราชการชดใช้ตามสญัญา
ต่อไป  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รบัราชการในต าแหน่งอาจารย์ ระดบั ๓ ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์ในสงักดัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ผู้ฟ้องคด)ี ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
ได้รบัทุนการศึกษาจากมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อไปศึกษาในระดบัปริญญาตรถีึงปริญญาโท  
สาขาภาษาและจารกึภาษาเขมร ณ ประเทศฝรัง่เศส โดยได้ท าสญัญาของขา้ราชการที่ไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรอืปฏบิตักิารวจิยั ณ ต่างประเทศ ใหไ้วแ้ก่ผูฟ้้องคด ี ทัง้น้ี ระยะเวลาทีผู่้ฟ้องคดอีนุมตัิ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ลาศึกษาตามที่ได้รบัทุนดงักล่าวรวมกบัระยะเวลาที่ขยายออกไปเพิม่เติม
จนถงึวนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๔๗ เป็นเวลาทัง้สิ้น ๘ ปี ปรากฏว่าก่อนจะครบก าหนดระยะเวลา
ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสบกับปญัหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีพ านักอยู่ที่ประเทศอินเดีย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึยื่นหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการลาศึกษาออกไปอีก ๙ เดือน ๘ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อนุมตัิให้ขยายระยะเวลา 
การลาศกึษาออกไป  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ยื่นหนังสอืขอผ่อนผนัการกลบัมารายงานตวั
เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีมหีนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลบัมารายงานตัว 
เพื่อปฏิบัติราชการทนัที  หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาป่วยเพราะเกิด
ความเครยีดเกีย่วกบัการขยายระยะเวลาลาศกึษา และต่อมาไดย้ืน่หนังสอืขอลาออกจากราชการ  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตาม 
ระเบยีบ ก.พ. ว่าดว้ยการลาออกจากราชการของขา้ราชการพลเรอืนสามญั พ.ศ. ๒๕๓๖  อกีทัง้  
การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นการประพฤติผดิสญัญา จงึแจง้ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ชดใช้
เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในระหว่างลาศกึษาพรอ้มกบัเบีย้ปรบัอกีสองเท่า  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ซึง่เป็น 
ผู้ค ้าประกนัตามสญัญาลาศึกษาได้มหีนังสอืถึงผู้ ฟ้องคดีเพื่อขอผ่อนช าระเงนิจ านวนข้างต้น  
แต่ผู้ฟ้องคดไีม่อนุญาตให้ผ่อนช าระ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเป็นคดีน้ีต่อศาลเพื่อขอให้ศาล 
มคี าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองร่วมกนัหรอืแทนกนัชดใช้เงนิพร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา
ให้แก่ผู้ฟ้องคด ี ทัง้น้ี ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองชัน้ต้นปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดไีด้มี
ค าสัง่ลงโทษไล่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ออกจากราชการ เนื่องจากกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงฐานละทิง้
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและมีพฤติการณ์แสดงถึง 
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นอุทธรณ์ 
ค าสัง่ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ซึ่งท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษาพจิารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
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มิได้มีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล  
อนัสมควร และไม่มพีฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบของทางราชการ  
จงึไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมมีติให้ผู้ฟ้องคดียกเลิกค าสัง่ไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ออกจากราชการ และสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ กลบัเข้ารบัราชการต่อไป  ต่อมา ภายหลงัจาก 
ศาลปกครองชัน้ต้นมีค าพิพากษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอยกเลิกหนังสือ 
ขอลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการลาออก 
จากราชการของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ มผีลตามกฎหมาย เน่ืองจากผูฟ้้องคดไีด้มคี าสัง่ยกเลกิค าสัง่
ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารบัราชการ 
ในต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนเดมิก่อนทีก่ารลาออกของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มผีลแลว้ 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  การทีผู่ฟ้้องคดจีะมสีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ชดใชเ้งนิเดอืนทีไ่ดร้บั 
ในระหว่างเวลาที่ได้ร ับอนุมตัิให้ไปศึกษาพร้อมกับเบี้ยปรบัอีกสองเท่านัน้ จะต้องปรากฏ
พฤตกิารณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่กลบัมารบัราชการเพื่อปฏบิตังิานชดใช้ตามสญัญา  ดังนัน้ 
เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่กลบัมารบัราชการ มสีาเหตุ ๓ ประการ คอื 
ประการแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในช่วงระหว่างการเขยีนวิทยานิพนธ์ที่สถาบนัการศึกษา 
ในประเทศฝรัง่เศส และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดข้อขยายเวลาการลาศกึษาออกไปอกี ๙ เดอืน ๘ วนั 
แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการลาศึกษาดังกล่าว  ประการที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มอีาการป่วยเพราะเกิดความเครยีดเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการลาศึกษา โดยได้ยื่นหนังสือ 
ขอลาป่วยพร้อมกับแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลา และประการที่สาม ผู้ฟ้องคด ี
ได้ด าเนินการทางวนิัยและมคี าสัง่ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการ  จากเหตุผล 
สามประการดงักล่าวจงึเหน็ไดว้่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ขอขยายเวลาการลาศกึษาออกไปเพยีง  
๙ เดือน ๘ วัน เพื่อท าการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อให้แล้วเสร็จนัน้ เป็นการแสดงความประสงค์ 
ที่จะท าการศกึษาให้ส าเรจ็ก่อนแล้วจงึกลบัมาปฏบิตัิหน้าที่ราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่อนุมตัิให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ขยายเวลาการลาศึกษา ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เกิดความเครยีดจนล้มป่วย 
ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาป่วยพร้อมกับ 
แสดงใบรบัรองแพทยป์ระกอบการลา แต่ผู้ฟ้องคดกีลบัมไิด้พจิารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ลาป่วยตามระเบยีบว่าด้วยการลา และได้มคี าสัง่ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ออกจากราชการ 
ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดยีวกันเป็นเวลาเกินกว่าสบิห้าวนัและไม่ปฏบิตัิตาม
ระเบยีบราชการ อันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากการเป็นข้าราชการ ไม่อาจกลบัมา 
รบัราชการเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ 
ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วปรากฏว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข ์ 
และจรรยาบรรณซึ่งท าหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พจิารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มไิด้เจตนาละทิ้งหน้าที่
ราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเกนิกว่าสบิห้าวนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร และไม่มพีฤตกิารณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันไม่เป็นความผิดวินัย  
อยา่งรา้ยแรง จงึใหผู้ฟ้้องคดยีกเลกิค าสัง่ไล่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ออกจากราชการ และใหผู้ถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ กลบัเขา้รบัราชการต่อไป นัน้  จงึเหน็ว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่อาจกลบัมารบัราชการ
เพื่อปฏบิตังิานชดใชต้ามสญัญาได ้มไิดเ้กดิจากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
  และโดยที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มไิดท้ าตามแบบหนังสอืขอลาออกจากราชการตามขอ้ ๓ วรรคหนึ่ง๒๘ ของระเบยีบ 
ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรอืนสามญั พ.ศ. ๒๕๓๖ รวมทัง้ผู้ฟ้องคด ี
ไดว้นิิจฉยัแลว้ว่าการลาออกจากราชการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มไิดท้ าตามแบบดงักล่าว จงึท าให้
หนังสอืขอลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่มผีลตามกฎหมาย ประกอบกบัผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ไดย้ื่นหนังสอืขอยกเลกิหนังสอืขอลาออกจากราชการและขอกลบัเขา้รบัราชการเพื่อปฏบิตังิาน
ชดใชต้ามสญัญาแล้ว ผูฟ้้องคดจีงึไม่อาจอ้างได้ว่าการลาออกจากราชการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑  
มผีลตามกฎหมายถัดจากวนัครบก าหนดสามสบิวนันับแต่วนัยื่นหนังสือลาออกจากราชการ 
ตามข้อ ๓ วรรคสี่ ของระเบียบฉบับเดียวกัน และผู้ฟ้องคดีต้องมีค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
กลบัเข้ารบัราชการตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์  
รอ้งทุกข ์และจรรยาบรรณซึง่ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา  
รวมทัง้ต้องแสดงเจตนาโดยการแจง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กลบัมาปฏบิตัริาชการชดใชต้ามสญัญา
ต่อไป  นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของสัญญาลาศึกษาพิพาทแล้วจะเห็นได้ว่า  
มวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการเสรมิสรา้งและพฒันาขา้ราชการใหม้คีวามรูค้วามสามารถทดัเทยีมกบั
ขา้ราชการในนานาอารยประเทศ เพื่อจะได้น าความรูค้วามสามารถที่เล่าเรยีนกลบัมาเพิม่พูน
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและพฒันาประเทศชาตต่ิอไป สญัญาดงักล่าวจงึมวีตัถุประสงคห์ลกั 
คือ ต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาตต่ิอไป ส่วนขอ้ก าหนดในสญัญาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ต้องชดใช้คนืซึ่งทุนและหรอื
เงนิเดอืนรวมทัง้เงนิเพิม่ และหรอืเงนิอื่นใดที่ได้รบัในระหว่างลา พรอ้มกบัเบี้ยปรบัอกีสองเท่านัน้ 
                                                           

 ๒๘ ระเบยีบ ก.พ. ว่าดว้ยการลาออกจากราชการของขา้ราชการพลเรอืนสามญั พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ขอ้ ๓ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บงัคบับญัชา 
เหนือขึน้ไปชัน้หนึ่ง ตามแบบหนงัสอืขอลาออกจากราชการทา้ยระเบยีบนี้ 
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เป็นเพยีงมาตรการส าหรบัการทดแทนความเสยีหาย และเพื่อเป็นหลกัประกนัในการป้องปราม 
มใิห้มีการกระท าผิดสญัญา ซึ่งทางราชการมิได้มีความประสงค์จะแสวงประโยชน์จากการ 
ผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ดังนัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้แสดงเจตนาโดยการแจ้งให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลบัมาปฏบิตัิราชการชดใช้ตามสญัญา จงึมเีหตุอนัควรที่ผู้ฟ้องคดจีะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัและข้อก าหนดในสญัญาต่อไป  ทัง้นี้ แม้ผลการ
พจิารณาอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวนิัยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และการที่ผูฟ้้องคดมีคี าสัง่ยกเลกิค าสัง่ 
ที่ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลบัเข้ารบัราชการ 
ในต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนเดมิจนถึงวนัก่อนวนัที่การลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ มผีล จะมไิดว้่ากล่าวกนัมาแลว้โดยชอบในศาลปกครองชัน้ต้นกต็าม แต่ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว
ท าให้ข้อเท็จจรงิที่ฟงัเป็นยุติแล้วในศาลปกครองชัน้ต้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญและ 
ท าใหผ้ลของคดไีม่มคีวามยุตธิรรม จงึถอืว่าขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวเป็นปญัหาอนัเกี่ยวดว้ยความสงบ
เรยีบร้อยของประชาชนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองจะยกขึ้นว่ากล่าวในชัน้อุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑  
วรรคสอง แห่งระเบยีบฯ ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  พพิากษายกฟ้อง  ทัง้น้ี 
เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญา ผูฟ้้องคดคีวรมคี าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
กลบัเข้ารบัราชการพรอ้มกบัแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ กลบัมาปฏบิตัิราชการชดใช้ตามสญัญา  
หากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่กลบัเข้ารบัราชการดงักล่าว ผู้ฟ้องคดกี็ชอบที่จะใช้สทิธเิรยีกร้องให ้
ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองชดใช้เงนิตามสญัญาต่อไป และไม่เป็นการตดัสทิธผิู้ฟ้องคดใีนการน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลใหม ่(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๕๙/๒๕๕๔) 
 

   กรณีท่ีผู้ลาศึกษาต่อซ่ึงท าสัญญาของข้าราชการท่ีลาไปศึกษา 
ในสถานศึกษาของรัฐโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ได้ขอลาออกจากราชการ 
ในระหว่างท่ียงัปฏิบติัราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา อนัถือเป็นการ
กระท าผิดสัญญา แต่ต่อมาได้ขอกลบัเข้ารบัราชการเพ่ือชดใช้ทุน โดยได้รบัการบรรจุ 
ให้เข้ารบัราชการเม่ือเกินหกเดือนนับแต่วนัท่ีออกจากราชการ นัน้  การขอให้นับเวลา 
ท่ีกลบัเข้ารบัราชการใหม่เป็นการปฏิบติัราชการชดใช้ทุน จึงเป็นกรณีท่ีผู้ลาศึกษาต่อ 
ต้องท าสัญญารับราชการชดใช้หน้ีตามสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัดขึ้นใหม่   
เมื่อผู้ลาศึกษาต่อไม่ได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงักล่าว กรณีจึงไม่อาจ
ขอให้นับเวลาท่ีกลบัเข้ารบัราชการใหม่ เป็นการรบัราชการชดใช้หน้ีตามสญัญาได้ 
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดท้ าสญัญาของขา้ราชการที่ลาไปศกึษาในสถานศกึษาของ
รฐับาลโดยไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ใหไ้วแ้ก่กรมปศุสตัว ์(ผูฟ้้องคด)ี จ านวน ๔ ฉบบั เพื่อศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาเทคนิคการสตัวแพทย์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมผีู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ เป็นผูค้ ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวตามล าดบั 
ภายหลงัจากส าเรจ็การศกึษาแลว้ ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ได้กลบัเขา้รบัราชการ ต่อมา ผูถู้กฟ้องคด ี
ที ่๑ ไดท้ าสญัญาฉบบัทีห่า้ คอื สญัญาอนุญาตใหข้า้ราชการไปศกึษาภายในประเทศ เพื่อศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร โดยมผีูถู้กฟ้องคดี
ที ่๕ เป็นผูค้ ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา ในระหว่างศกึษาตามสญัญาดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ ได้ยื่นหนังสอืขอลาออกจากราชการและขอกลบัเขา้รบัราชการใหม่จ านวน ๒ ครัง้ ต่อมา  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดย้ืน่หนงัสอืขอลาออกจากราชการเป็นครัง้ที ่๓ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑ ลาออกจากราชการในขณะที่ยงัปฏบิตัริาชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสญัญา จงึตกเป็น 
ผู้ผิดสญัญาและมหีน้าที่ต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับตามสญัญา ผู้ฟ้องคดจีงึได้มี
หนังสอืแจง้ให้ผูถู้กฟ้องคดทีัง้หา้น าเงนิทีจ่ะต้องชดใชแ้ก่ทางราชการตามสญัญาของขา้ราชการ 
ที่ลาไปศกึษาและสญัญาค ้าประกนัมาช าระให้แก่ผู้ฟ้องคด ีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีัง้ห้าได้รบัหนังสอื
ดังกล่าวโดยชอบแล้วแต่เพิกเฉยไม่น าเงินมาช าระแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้อง 
ต่อศาลปกครองเมื่อวนัที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้ห้าช าระค่าปรบัตามสญัญา 
พรอ้มดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคด ีอย่างไรก็ตาม ก่อนการฟ้องคดน้ีีผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มหีนังสอื
ขอกลบัเข้ารบัราชการ โดยได้ระบุความประสงค์ว่าขอกลบัเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนที่ได้ 
ลาศกึษาต่อ ซึ่งอธบิดกีรมปศุสตัว์ได้มคี าสัง่บรรจุและแต่งตัง้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ กลบัเขา้รบัราชการ
ตัง้แต่วนัที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มหีนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดี
พจิารณาผ่อนผนัใหน้ับระยะเวลากลบัเขา้รบัราชการแทนการชดใชเ้งนิตามสญัญา ซึง่ผูฟ้้องคดี
ไดพ้จิารณาค าขอผ่อนผนัของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ แลว้ ไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ตดิต่อ
เรือ่งทีก่องนิตกิาร กรมปศุสตัว ์แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ไปตดิต่อหรอืด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขตามที่ได้รบัแจง้ และไดม้หีนังสอืขอลาออกจากราชการ ซึ่งไดร้บัอนุญาตให้ลาออก
จากราชการตัง้แต่วนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดข้อลาออกจากราชการในครัง้
ที ่๓ และไดร้บัอนุญาตใหล้าออกจากราชการตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยในขณะทีไ่ดร้บั
อนุญาตให้ลาออกจากราชการดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รบัราชการชดใช้ทุนตามสญัญา 
ฉบับที่หนึ่ง ครบถ้วนแล้ว แต่ยังรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับที่สองถึงฉบับที่ห้า  
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ไมค่รบถว้น ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึเป็นผูก้ระท าผดิสญัญาฉบบัทีส่องถงึฉบบัทีห่า้ และจะต้องรบัผดิ
ชดใชเ้งนิเดอืน เงนิเพิม่ และหรอืเงนิอื่นใดทีไ่ดร้บัจากทางราชการในระหว่างเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
ให้ไปศกึษา รวมทัง้เบี้ยปรบัให้แก่ผู้ฟ้องคดตีามที่ก าหนดในสญัญาทัง้สี่ฉบบั แต่ภายหลงัจาก
การผิดสญัญาดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มหีนังสือขอกลบัเข้ารบัราชการอีก โดยหนังสือ
ดงักล่าวระบุว่าประสงค์ขอกลบัเขา้รบัราชการเพื่อชดใช้ทุนที่ได้ลาศกึษาต่อตามสญัญาที่ท าไว้
กบัผูฟ้้องคดทุีกฉบบั ซึง่อธบิดกีรมปศุสตัวไ์ดม้คี าสัง่บรรจุและแต่งตัง้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กลบัเขา้
รบัราชการตัง้แต่วนัที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มหีนังสอืขอให้ 
ผู้ฟ้องคดีพจิารณาผ่อนผนัให้นับระยะเวลากลบัเข้ารบัราชการแทนการชดใช้เงนิตามสญัญา  
ซึง่เมือ่นบัระยะเวลาจากวนัทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดร้บัอนุญาตใหล้าออกจากราชการตัง้แต่วนัที ่๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวนัที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัการบรรจุกลบัเข้ารบัราชการตัง้แต่วนัที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ออกจากราชการในครัง้นี้เป็นเวลา ๑ ปีเศษ 
จงึเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัการบรรจุให้เข้ารบัราชการเมื่อเกินหกเดอืน นับแต่วนัที่ 
ออกจากราชการ ดังนัน้ การขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารบัราชการแทนการชดใช้เงิน 
ตามสญัญาของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึเขา้ลกัษณะเป็นการขอใหน้ับเวลาที่กลบัเขา้รบัราชการใหม่
เป็นการรบัราชการชดใชห้นี้ตามขอ้ ๒๑ (๑)๒๙ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการท าสญัญา

                                                           

๒๙ ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการท าสญัญาและการชดใชเ้งนิ กรณีรบัทุน ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั 
และปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ้ ๒๐ ผูผ้ดิสญัญาตามขอ้ ๑๑ อาจขอใหน้บัระยะเวลาการกลบัเขา้รบัราชการเป็นระยะเวลาการรบัราชการชดใช้ 
ตามสญัญาได ้เมือ่เขา้หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 

 (๑) ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้องได้รบัการบรรจุให้เข้าร ับราชการ  
ในส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัภายในหกเดอืนนับแต่วนัทีอ่อกจากราชการและการออกจากราชการนัน้ต้องมใิช่กรณี  
ถูกลงโทษเพราะกระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

ฯลฯ        ฯลฯ 
 ขอ้ ๒๑ ผูผ้ดิสญัญาตามขอ้ ๑๑ ซึง่ไมอ่าจขอใหน้บัระยะเวลาการกลบัเขา้รบัราชการเป็นระยะเวลาการรบัราชการ

ชดใช้ตามสญัญาตามข้อ ๒๐ อาจขอให้นับเวลาที่กลบัเขา้รบัราชการใหม่เป็นการรบัราชการชดใช้ทุนได้ โดยต้องชดใช้เงนิ  
บางส่วนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี้ 
 (๑) ผูผ้ดิสญัญาซึ่งเป็นขา้ราชการ รบัทุน ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั หรอืปฏบิตังิานในองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต้องชดใชค้นืเงนิทุน เงนิเดอืน และเบี้ยปรบั ใหผู้ผ้ดิสญัญาชดใชค้่าเสยีหายทีเ่ป็นเงนิเดอืน และเงนิทีท่างราชการ  
จ่ายช่วยเหลือตามที่ค านวณได้ในกรณีที่ผิดสญัญาให้ครบถ้วนทัง้จ านวนในวนัที่ท าสญัญาผ่อนผนั ส่วนเงนิทุน เบี้ยปรับ  
ของเงนิทุน เบีย้ปรบัของเงนิเดอืน และเบีย้ปรบัของเงนิทีท่างราชการจ่ายช่วยเหลอืใหน้ าไปค านวณเป็นเงนิทีจ่ะต้องรบัราชการ
ชดใชต้ามสญัญาฉบบัใหม ่

 ในกรณีที่ไม่ได้รบัทุน ให้ชดใช้เงนิเดือนและเงนิที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ส่วนเบี้ยปรบัของเงนิเดอืน  
และเบีย้ปรบัของเงนิทีท่างราชการจ่ายช่วยเหลอื ใหน้ าไปค านวณเป็นเงนิทีจ่ะตอ้งรบัราชการชดใชต้ามสญัญาฉบบัใหม่ 

ฯลฯ        ฯลฯ 



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๑๓   
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และการชดใช้เงนิกรณีรบัทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตัิการวิจยั และปฏิบตัิงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ตอ้งท าสญัญารบัราชการชดใชห้นี้ตามสญัญา
กบัผู้ฟ้องคดขีึ้นใหม่ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ได้รบัทุนจากทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
จงึตอ้งชดใชค้่าเสยีหายเฉพาะทีเ่ป็นเงนิเดอืนและเงนิที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลอืตามทีค่ านวณได้
ในกรณีผดิสญัญาให้ครบถ้วนทัง้จ านวนในวนัที่ท าสญัญาฉบบัใหม่ ส่วนเบี้ยปรบัของเงนิเดอืน
และเบี้ยปรบัของเงนิที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลอืให้น าไปค านวณเป็นเงนิที่จะต้องรบัราชการ
ชดใช้ตามสญัญาฉบบัใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ติดต่อเรื่องที่กองนิติการ  
กรมปศุสตัว์ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไปท าความตกลงกบัผู้ฟ้องคด ีซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ตามหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็จะได ้
ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลบัเข้ารบัราชการใหม่เป็นการรบัราชการชดใช้หนี้ตามสญัญาให้แก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบตัิต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยชอบด้วยข้อ ๒๑  
ของระเบยีบกระทรวงการคลงัดงักล่าวแลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กลบัไม่ไปตดิต่อหรอืด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้รบัแจ้ง และได้มหีนังสอืขอลาออกจากราชการ ซึ่งได้รบั
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตัง้แต่วนัที่ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐  ดงันัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ขอลาออกจากราชการ โดยทีย่งัไม่ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตามทีก่ าหนด
ในข้อ ๒๑ ของระเบยีบกระทรวงการคลงัดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึไม่อาจขอให้นับเวลา 
ที่กลบัเข้ารบัราชการใหม่ตัง้แต่วนัที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
เป็นการรบัราชการชดใชห้น้ีตามสญัญาฉบบัทีส่องได ้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึต้องรบัผดิตามสญัญา
ฉบบัที่สอง โดยชดใช้เงนิพร้อมเบี้ยปรบัจ านวน ๗๗,๗๘๗.๓๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ซึง่เป็นผูค้ ้าประกนัตอ้งรบัผดิรว่มกนักบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในเงนิจ านวนดงักล่าว 
 นอกจากนี้ ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการท าสญัญาและการชดใชเ้งนิ กรณี
รับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจ ัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประ เทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า เมื่อผู้รบัทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตัิการวจิยั  
และปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ ผดิสญัญาซึง่ตอ้งชดใชเ้งนิตามสญัญา ใหส้่วนราชการ
คู่สญัญาคดิค านวณเงนิทุน เงนิเดอืน และเงนิอื่นที่ได้รบัจากทางราชการ ซึ่งผู้ท าสญัญาและ  
ผู้ค ้าประกันต้องชดใช้ พร้อมทัง้เบี้ยปรบัและดอกเบี้ยตามที่ก าหนดในสญัญาและระเบียบนี้  
วรรคสองก าหนดว่า หลกัเกณฑ์และวิธกีารการคดิค านวณเงนิที่พึงต้องชดใช้ตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการท าสญัญาและการชดใชเ้งนิกรณีรบัทุน ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั 
และปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค. ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓ 
ลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ตามสญัญาฉบบัที่สองถึงฉบบัที่ห้า 
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ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้ในท านองเดียวกันว่า เงินที่จะชดใช้คืนตามสัญญา  
หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ช าระภายในก าหนดหรือช าระให้แต่ยงัไม่ครบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ยนิยอมให้ผูฟ้้องคดคีดิดอกเบี้ยจากเงนิทีย่งัมไิด้ช าระอกีในอตัรารอ้ยละ ๑๕ ต่อปีดว้ย ประกอบกบั 
ข้อ ๑๙ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน  
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั และปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งแจ้งเวียน  
ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓ ลงวนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๔๙ กก็ าหนดให้
ค านวณดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
(ในกรณีที่มิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา) โดยไม่ปรากฏว่าระเบียบหรือหนังสือ
กระทรวงการคลงัดงักล่าวก าหนดให้คดิดอกเบี้ยกรณีผดิสญัญาไว้ในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้ห้ากล่าวอ้างแต่อย่างใด  ดังนั ้น การที่ส ัญญาระบุให้คิดดอกเบี้ย 
กรณีดงักล่าวรอ้ยละ ๑๕ ต่อปี จงึไม่เป็นโมฆะ และมผีลผูกพนัคู่สญัญา  พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ รว่มกนัชดใชเ้งนิจ านวน ๘๒,๘๓๘.๑๕ บาท ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และ
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ รว่มกนัชดใชเ้งนิจ านวน ๒๘๒,๙๓๑ บาท ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๔ ร่วมกันชดใช้เงินจ านวน ๒๘๒,๙๓๑ บาท ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕  
ร่วมกนัชดใช้เงนิจ านวน ๙๕๔,๖๙๒.๔๒ บาท พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงนิ 
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็แก่ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ท่ี อ.๔๓๐/๒๕๕๔) 

 

   โดยท่ีพระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นคู่กรณีเองท าการพิจารณาทางปกครองเพ่ือออกค าสัง่ 
ทางปกครอง เน่ืองจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา และขัดต่อหลัก 
ความเป็นกลาง  ดงันัน้ กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการคดัเลือกผู้รบัทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินได้เสนอตนเอง 
เป็นผู้รบัทุนการศึกษา อันถือเป็นคู่กรณีผู้อยู่ในบงัคับหรือจะอยู่ในบงัคับของค าสัง่ 
ทางปกครอง ท าการพิจารณาหรือร่วมพิจารณาคดัเลือกผู้รบัทุนการศึกษาและลงมติ
เห็นชอบให้ตนเองเป็นผู้รบัทุนการศึกษาดงักล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจาก 
ขดัต่อหลกัความเป็นกลางดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น   อย่างไรกต็าม แม้จะเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เม่ือยงัไม่ถกูเพิกถอนจึงไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสญัญา
รบัทุนการศึกษาท่ีได้จดัท าขึ้นในภายหลงั สญัญารบัทุนการศึกษาดงักล่าวไม่เป็นโมฆะ 
ยังคงใช้บังคับกับคู่สัญญาได้  ดังนั้น เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็น 
ผู้รบัทุนการศึกษาดงักล่าวกระท าผิดสญัญาโดยการไม่ลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตร 
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จึงเป็นผู้ผิดสญัญา ต้องรบัผิดชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรบัตามสญัญาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผูใ้ห้ทุน 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง (ผู้ฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ซึง่ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนเมอืงในขณะนัน้ มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ร ับทุนการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามโครงการ 
ความร่วมมอืทางวชิาการในการจดัหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตร
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาการปกครองท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ านวน ๑ ทุน ประกอบดว้ยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นประธานกรรมการ 
รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนเมอืงเป็นกรรมการ และปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โพนเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ ผลปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายชื่อเป็นผู้ผ่าน 
การสอบสมัภาษณ์และมสีทิธเิขา้ศกึษาหลกัสตูรดงักล่าว  หลงัจากนัน้ ผูฟ้้องคดโีดยผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้ร ับทุนการศึกษาข้างต้น และผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ ได้ท าสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
เป็นผู้ค ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ต่อมา คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พ้นสภาพ 
จากการเป็นนักศึกษาแล้วเน่ืองจากไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีน ผู้ฟ้องคดโีดยนายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลโพนเมืองในขณะยื่นฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองให้ส่งคืนเงินยืม
ค่าลงทะเบียนเรียนและให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารบัทุนการศึกษาพร้อมเบี้ยปรบัจ านวน  
สองเท่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเพิกเฉยไม่ช าระ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้อง 
ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองร่วมกนัหรอืแทนกนัชดใช้เงนิดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  โดยที่ขอ้ ๒ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลกัเกณฑว์่าด้วยการตัง้
งบประมาณเพื่อใหทุ้นการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ลงวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๔๗ 
ก าหนดว่า ในหลกัเกณฑน์ี้ “ผู้บรหิารทอ้งถิน่” หมายความว่า นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล รวมถงึรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
รองนายกเทศมนตร ีและรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ข้อ ๓ ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพจิารณาถงึความเหมาะสมและความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งผู้มคีวามรูค้วามสามารถ 
เพื่อการที่จะพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจรญิก้าวหน้ายิง่ขึ้นจากผู้บรหิารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น เพื่อรบัทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ข้อ ๖ ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกสรรผู้มคีวามรู้ความสามารถเหมาะสม 
เพื่อรบัทุน... โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาส ความเป็นธรรม ความรู้ ความสามารถ  
และคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้รบัทุนที่จะสามารถศึกษาได้ส าเร็จและกลบัมารบัราชการตาม  
พนัธะต่างๆ ที่มอียู่ ข้อ ๗ ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกผู้รบัทุน มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตัดสินปญัหา
เกีย่วกบัคุณสมบตัแิละอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินการคดัเลอืก จนเสรจ็สิน้การประกาศผูม้สีทิธิ
ได้รบัทุน และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า... หากผู้รบัทุนผิดสญัญาต้องชดใช้ทุนที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จา่ยไปแลว้ทัง้สิน้ กบัใชเ้งนิอกีสองเท่าของจ านวนทุนดงักล่าวใหเ้ป็นเบีย้ปรบั
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทนัท ียกเวน้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนัน้  จากขอ้กฎหมายขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า คณะกรรมการด าเนินการคดัเลอืกผู้รบัทุน 
มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตัดสินปญัหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและอื่นๆ  
ที่เกดิขึน้ในการด าเนินการคดัเลอืกจนเสรจ็สิ้น โดยไม่มขีอ้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นประธาน
คณะกรรมการดงักล่าว การทีผู่ฟ้้องคดโีดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่แต่งตัง้ตนเองซึง่ในขณะนัน้
ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนเมอืงเป็นประธาน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนเมือง เป็นกรรมการ กับมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะผู้บรหิารของผู้ฟ้องคด ีและมคีวามรู้ความสามารถ
เพยีงพอในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก รวมทัง้ตดัสนิปญัหาใดๆ ในการคดัเลอืกได้
โดยชอบ ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นก็มีสิทธิได้ร ับทุนน้ีเช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
เสนอตนเองเป็นผูข้อรบัทุนโดยไม่มผีูม้คีุณสมบตัริายอื่นอกีที่จะขอรบัทุนดงักล่าว จงึชอบด้วย
ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลกัเกณฑว์่าดว้ยการตัง้
งบประมาณเพื่อใหทุ้นการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ลงวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๔๗ แลว้  
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อ ๒๓๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้การด าเนินการของ
เจา้หน้าทีก่รณีการให้หรอืไม่ให้รบัทุนการศกึษาเป็นค าสัง่ทางปกครอง  ดงันัน้ การด าเนินการ  
 
 

                                                           

 ๓๐ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒. การใหห้รอืไมใ่หทุ้นการศกึษา 



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๑๗   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พิจารณาเพื่อให้หรือไม่ให้ร ับทุนการศึกษาดังกล่าว จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติว่า เจ้าหน้าที่
ดงัต่อไปนี้จะท าการพจิารณาทางปกครองไม่ได้ (๑) เป็นคู่กรณีเอง (๒) ...  เมื่อข้อเท็จจรงิ
ปรากฏว่า ขณะด าเนินการคดัเลอืกผู้รบัทุนการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนเมอืง และเป็นประธานกรรมการคดัเลอืกผู้รบัทุนการศกึษาของ 
ผูฟ้้องคด ีการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เสนอตนเองเป็นผูร้บัทุนการศกึษาของผูฟ้้องคด ีจงึเป็นคู่กรณี
ผู้อยู่ในบงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๓๒ แห่งพระราชบญัญตั ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ค าสัง่ของผู้ฟ้องคดีที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกผู้รบัทุนการศึกษาฯ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา และขดัต่อหลกัความเป็นกลาง
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดี
มไิดฟ้้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายดงักล่าว ศาลจงึไม่มอี านาจ
ที่จะสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ทางปกครองข้างต้นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ท าสญัญาการรบัทุน
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบัผูฟ้้องคดแีละไดม้กีารปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวแลว้ โดยผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ประพฤตผิดิสญัญา และไม่ปรากฏว่าได้มกีารบอกเลกิสญัญากนัแต่อย่างใด ประกอบกบั
ค าสัง่ทางปกครองทีใ่หผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ รบัทุนการศกึษาของผูฟ้้องคด ีเมื่อยงัไม่มคี าสัง่เพกิถอน
จึงไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญา สัญญารับทุนการศึกษาไม่เป็นโมฆะ ใช้บังคับกับ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ได ้เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ผดิสญัญาจงึต้องรบัผดิชดใชเ้งนิพรอ้มเบีย้ปรบัใหแ้ก่ 
ผูฟ้้องคด ีแต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เพกิเฉย ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ในฐานะผู้ค ้าประกนัจงึต้องร่วมรบัผดิ
ชดใช้เงนิพร้อมเบี้ยปรบัตามสญัญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองร่วมกัน 
หรอืแทนกันชดใช้เงนิพร้อมเบี้ยปรบัจ านวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  

                                                           

 ๓๑-๓๒ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “คู่กรณ”ี หมายความว่า ผูย้ ืน่ค าขอหรอืผูค้ดัคา้นค าขอ ผูอ้ยู่ในบงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง 
และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นัน้จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสัง่ 
ทางปกครอง  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๓ เจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้จะท าการพจิารณาทางปกครองไมไ่ด ้
 (๑) เป็นคู่กรณเีอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

๙๑๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของต้นเงนิดงักล่าวนับแต่วนัฟ้องจนกว่าจะช าระเสรจ็ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดภีายใน ๖๐ วนั นับแต่วนัที่
ศาลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดท่ี อ.๕๗/๒๕๕๕) 
 

 ๒) การเลิกสญัญา 
 

  กรณีท่ีข้อสัญญารับทุนการศึกษาด้วยเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก าหนดเง่ือนไขในการใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินว่า หากองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาแล้วเหน็ว่า ผู้รบัทุนไม่มีทางท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรให้ผู้รบัทุนศึกษาต่อไป 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้รบัทุนยุติหรือเลิก
การศึกษาได้ นั้น  เหตุอันไม่สมควรดังกล่าวต้องเป็นเหตุอันเก่ียวกบัการท่ีผู้รบัทุน 
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ก าหนดขึ้น
หรือได้สัง่การในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการศึกษา ความประพฤติในการศึกษา หรือ
การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รบัทุนเท่านัน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่อาจ 
น าเหตุอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ยกขึ้นเป็นเหตุในการบอกเลิกสญัญาได้  การท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ้างเหตุผลเก่ียวกบัความประพฤติส่วนตัวของผู้รบัทุน 
อนัเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสภาท้องถ่ินมาเป็นเหตุในการยกเลิกสญัญา 
รบัทุนการศึกษา โดยมิใช่ความประพฤติอันเก่ียวกับการศึกษา ทัง้ ท่ีมหาวิทยาลัย 
ท่ีผูร้บัทุนศึกษาอยู่ได้รบัรองความประพฤติและผลการเรียนของผู้รบัทุน จึงเป็นการยกเลิก
สญัญารบัทุนการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีน ้าหนักเพียงพอ ค าสัง่ขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ียกเลิกสญัญาให้ทุนการศึกษาของผูร้บัทุนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรหมโลก ได้ร ับคัดเลือกให้ 
รบัทุนการศกึษาจากงบประมาณของเทศบาลต าบลพรหมโลก (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) เพื่อศกึษาหลกัสูตร
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
โดยได้ท าสญัญาการรบัทุนดงักล่าวให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  ต่อมา นายกเทศมนตรตี าบล
พรหมโลก (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) มหีนงัสอืแจง้ยกเลกิสญัญารบัทุนการศกึษาขา้งต้นไปยงัผูฟ้้องคด ี
โดยใหเ้หตุผลหลายประการว่า ประการที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดไีม่ท างานดว้ยความเสยีสละต่อส่วนรวม
และไม่ช่วยประสานงานระหว่างประชาชนและผูบ้รหิาร หรอืเทศบาลในเรื่องต่างๆ อย่างทีเ่คยปฏบิตั ิ 
ประการที่สอง ไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจดัขึน้  ประการที่สาม ไม่ร่วมผลกัดนันโยบาย 
และแผนพฒันาเทศบาล ไม่เขา้ร่วมประชุมแผนพฒันาต่างๆ กบัคณะกรรมการที่ตนร่วมเป็น



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๑๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กรรมการ  ประการทีส่ ี ่มคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมในฐานะสมาชกิสภาเทศบาลซึง่ต้องปกป้อง
ชื่อเสยีงของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ โดยแทนที่จะอภปิรายสมาชกิสภาเทศบาลต าบลพรหมโลกที่ถูกชี้ว่า 
มคีวามผดิฐานเป็นเจา้มอืการพนันเพื่อใหพ้น้จากต าแหน่งสมาชกิสภาเทศบาล กลบัเขา้ชื่อร่วมกบั
บุคคลดงักล่าวในการอภปิรายฝ่ายบรหิารของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒  และประการทีห่้า มคีวามประพฤติ
บกพรอ่ง เนื่องจากเคยใหส้ญัญาไวว้่าในระหว่างที่ไดร้บัทุนการศกึษาจะเลกิดื่มสุรา แต่ผูฟ้้องคดี
ยงัคงดื่มสุรา และพูดกล่าวหาในทางเสยีหายต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองเห็นว่า 
กรณีดังกล่าวเป็นความประพฤติไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจงึยกเลิกทุนการศึกษาของผู้ฟ้องคด ี 
ผูฟ้้องคดจีงึฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีย่กเลกิสญัญารบัทุนการศกึษา
ของผูฟ้้องคดขีา้งตน้   
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  สญัญาพพิาทเป็นสญัญาเกี่ยวกบัการรบัทุนการศกึษาตามโครงการส่งเสรมิ 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยสนับสนุนให้ได้ร ับการศึกษาสูงยิ่งขึ้น  
ด้วยเงนิงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มสีทิธริบัทุนตามโครงการดงักล่าว  
คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และโดยที่ว ัตถุประสงค์ 
แห่งสัญญา คือ การให้ผู้รบัทุนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รบัทุนการศึกษา สัญญา 
จงึมขีอ้ก าหนดเพื่อควบคุมความประพฤติเกี่ยวกบัการศึกษาของผู้รบัทุนไว้โดยเฉพาะ  ทัง้นี้ 
ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รบัทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และค าสัง่ของผู้ให้ทุนการศกึษา รวมทัง้เชื่อฟงัปฏบิตัติามค าสัง่และค าตกัเตอืนของ
ผูใ้หทุ้นการศกึษาที่เกี่ยวกบัการควบคุมการศกึษา ความประพฤตแิละการใช้เงนิเพื่อการศกึษา
ตามสญัญารบัทุนพพิาทเท่านัน้ เงื่อนไขดงักล่าวจงึมใิช่เงื่อนไขในการปฏบิตังิานของผูฟ้้องคด ี
ในฐานะที่เป็นสมาชกิสภาท้องถิน่ เนื่องจากสมาชกิสภาทอ้งถิน่จะมเีงื่อนไขเกี่ยวกบัคุณสมบตัิ
และการควบคุมความประพฤติอยู่แล้วตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หรอืกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาท้องถิ่นก าหนด
ควบคุมไว้อยู่แล้วเป็นการเฉพาะ แยกจากเงื่อนไขของการให้ทุนการศึกษา  ดงันัน้ ขอ้พพิาท
เกี่ยวกบัการให้ทุนการศึกษาก็ต้องพจิารณาตามเงื่อนไขแห่งสญัญาที่คู่สญัญาได้แสดงเจตนา
ยนิยอมในการท าสญัญาต่อกนัเป็นส าคญั 
  เมือ่ปรากฏว่าเหตุผลตามทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กล่าวอ้างในการยกเลกิสญัญา 
รบัทุนการศึกษาพิพาท เป็นกรณีเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีอันเกี่ยวกับ 
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะสมาชกิสภาเทศบาลทัง้สิน้ มใิช่ความประพฤตหิรอืการปฏบิตัทิีจ่ะมผีล
ท าให้ผู้ฟ้องคดไีม่ส าเรจ็การศึกษาตามวตัถุประสงค์แห่งสญัญา  อีกทัง้ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราชยงัได้มหีนังสอืรบัรองความประพฤติของผู้ฟ้องคดวี่า เป็นผู้มคีวามประพฤติ
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เรยีบรอ้ยและการเรยีนด ี จงึเหน็ได้ว่า ขอ้กล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ใช่เหตุที่จะท าให้ 
ผูฟ้้องคดไีม่ส าเรจ็การศกึษาภายในเวลาทีก่ าหนดไว้ตามสญัญา การยกเลกิสญัญารบัทุนการศกึษา
ของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองจึงไม่มีเหตุผลและไม่มนี ้ าหนักเพียงพอ  ทัง้น้ี แม้ว่าจะมขี้อสญัญา
ก าหนดว่า หากผูฟ้้องคดไีม่มทีางจะส าเรจ็การศกึษาในเวลาที่ก าหนดหรอืมเีหตุอนัไม่ควรจะให้
ศกึษาต่อไปดว้ยเหตุใดๆ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ มอี านาจสัง่ใหยุ้ตหิรอืเลกิการศกึษาไดก้ต็าม แต่การ
เลิกสญัญาดงักล่าวต้องเป็นกรณีที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีหรอืผู้รบัทุนการศึกษาไม่มทีางส าเร็จ
การศึกษาในเวลาที่ก าหนด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะใช้ดุลพนิิจสัง่ยกเลกิการศกึษาด้วย
กรณีมเีหตุอันไม่ควรจะให้ศึกษาต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ก็ต้องเป็นเหตุผลที่จะท าให้ 
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงอันเป็นวัตถุประสงค์ของการรับทุนการศึกษาเป็นส าคัญ  ดังนั ้น  
เมื่อไม่ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ที่ไม่มทีางส าเรจ็การศกึษาและไม่มพีฤติการณ์ว่า 
ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา  อีกทัง้ พฤติการณ์ตามที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างมใิช่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญารบัทุนการศึกษา 
ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ จึงย่อมมีสิทธิได้ร ับทุน 
การศกึษาตามสญัญาต่อไป  ดงันัน้ ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ที่ยกเลกิสญัญาให้ทุนการศกึษา
ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาต่อไป  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๔๑/๒๕๕๔)       

 

  ๓) การช าระค่าปรบัตามสญัญา 

 

   (๑) การงดหรือลดค่าปรบั 
 

  กรณีท่ีผู้ มีสิทธิเสนอราคาไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียน 
เพ่ือเสนอราคาให้ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้มีสิทธิ
เสนอราคาเอง โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสยั อันเป็นการผิดเง่ือนไขตามหนังสือแสดงเง่ือนไข 
การซ้ือและการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา
หลกัประกนัซอง) หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีความตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมเสนอราคา 
โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ือสมยอมในการเสนอราคา
หรือมีลกัษณะเป็นการขดัขวางมิให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อีกทัง้ 
การลงทะเบียนเพ่ือเสนอราคาไม่ทนัภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในเชิงทรพัยสิ์นแก่หน่วยงานทางปกครองผู้จดัให้มีการประกวดราคา หรือมีผลกระทบ
ท าให้มาตรการเพ่ือป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา ตลอดจนการป้องกัน 
การกระท าใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางมิให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ไม่บรรลุผล จึงมีเหตุสมควรท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้จ ัดให้มีการประกวดราคา 
จะลดเบีย้ปรบัท่ีริบไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาดงักล่าว 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
   กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคด)ี ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้างกิจกรรมขุดลอกล าห้วย 
และหน้าฝาย โครงการฝายห้วยธง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย และการจา้งงานก่อสรา้ง
กจิกรรมขดุลอกล าหว้ยและก่อสรา้งอาคารท่อรบัน ้า โครงการฝายหว้ยหนิลาด อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดัหนองคาย โดยผูฟ้้องคดไีดเ้ขา้ร่วมประกวดราคาทัง้สองโครงการและไดร้บัการคดัเลอืก
ใหผ้่านคุณสมบตัเิบือ้งตน้เป็นผูม้สีทิธเิสนนอราคางานก่อสรา้งทัง้สองโครงการ  ต่อมา ผูฟ้้องคดี
ได้ท าหนังสือตกลงยนิยอมรบัเงื่อนไขและวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธกีาร  
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยขอ้ ๒.๑ ของหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งโดยการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา  
ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคา และหากไม่ส่งผู้แทน 
มาตามวนั เวลา และสถานที่ทีก่ าหนด กใ็ห้ผูร้บับรกิารยดึหลกัประกนัทีป่ระธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาก าหนดให้มใีนการเข้าเสนอราคาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้วาง
หลกัประกันซองเป็นหนังสือค ้าประกันของธนาคารไว้ทัง้สองโครงการ ปรากฏว่าเมื่อถึงวนั
ก าหนดให้มกีารเสนอราคา ณ ส านักงานบรกิารโทรคมนาคม จงัหวดัสกลนคร ซึ่งก าหนดให้ 
มกีารลงทะเบยีนในเวลา ๘.๓๐ นาฬกิา ถงึ ๙.๐๐ นาฬกิา ผูฟ้้องคดไีดม้อบหมายใหน้างสาว น.  
เป็นผูเ้ขา้ท าการเสนอราคาแทนผูฟ้้องคดทีัง้สองโครงการ ซึง่เดนิทางโดยรถยนต์ออกจากจงัหวดั
หนองบัวล าภู ในเวลา ๓.๐๐ นาฬิกา โดยมีนาย ช. เป็นพนักงานขบัรถ ระหว่างการเดินทาง 
ถงึอ าเภอสว่างแดนดนิในเวลาประมาณ ๗.๐๐ นาฬิกา ก็เกดิอุบตัเิหตุรถยนต์ของผูฟ้้องคดชีนท้าย
รถยนต์คนัขา้งหน้า ซึ่งจากบนัทกึตกลงค่าเสยีหายและเปรยีบเทยีบปรบัของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระบุว่า อุบตัิเหตุเกิดจากความประมาทเลนิเล่อของนาย ช. ซึ่งนาย ช. ได้ให้การรบัสารภาพ 
เจา้หน้าทีต่ ารวจจงึไดอ้ายดัรถยนต์ของผูฟ้้องคดไีวท้ีส่ถานีต ารวจ  ต่อมา นางสาว น. ไดว้่าจา้ง
รถยนต์เดินทางออกจากอ าเภอสว่างแดนดินเพื่อเดินทางต่อไปยงัสถานที่เสนอราคาซึ่งมี
ระยะทางอีก ๘๐ กิโลเมตร และได้โทรศัพท์แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา 
ทราบถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านางสาว น. เดินทางไปถึงสถานที่
ลงทะเบยีนเพื่อเสนอราคาในเวลา ๙.๑๕ นาฬิกา อนัเป็นเวลาล่วงเลยก าหนดให้ลงทะเบยีนไป 
๑๕ นาท ีประธานคณะกรรมการประกวดราคาจงึมปีระกาศให้ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้หมดสทิธเิสนอราคา
และด าเนินการประกวดราคาต่อไปจนเสร็จสิ้น  และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธ ิ
การยดึหลกัประกนัซองของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ยดึหลกัประกนัซอง
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ดงักล่าวไปยงัส านักชลประทานที ่๕ อุดรธานี กรมบญัชกีลาง และผูถู้กฟ้องคด ีแต่ผูถู้กฟ้องคดี
ยงัคงยนืยนัการสงวนสทิธยิดึหลกัประกนัซองดงักล่าว ส่วนกรมบญัชกีลางโดยคณะกรรมการ 
ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(กวพ.อ.) มีหนังสอืแจง้ผูฟ้้องคดวี่า เหน็ด้วยกบั
การยดึหลกัประกนัซองของคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา ผูฟ้้องคดจีงึยื่นฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืหลกัประกนัซองเป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร
จ านวน ๒ ฉบบั รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๕๗๔,๑๐๐ บาท ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า นางสาว น. ได้เดนิทางไปถงึสถานที่ลงทะเบยีนในเวลา 
๙.๑๕ นาฬกิา อนัเป็นการล่วงพน้เวลาทีก่ าหนดใหท้ าการลงทะเบยีนเขา้เสนอราคาแลว้ จงึเป็น
กรณีที่ผู้ฟ้องคดีหรอืผู้แทนไม่สามารถไปลงทะเบียนเข้าเสนอราคาได้ทนัเวลาที่ก าหนดและ 
เป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญาหลกัประกันซองแล้ว กรณีจึงมขี้อพิจารณาว่ามีเหตุสุดวิสัย  
ท าให้นางสาว น. ไม่สามารถไปด าเนินการเสนอราคาทนัตามเวลาที่ก าหนดหรอืไม่  เห็นว่า  
เหตุสุดวสิยั หมายความว่า เหตุใดๆ อนัจะเกดิขึน้ก็ด ีจะใหผ้ลพบิตักิ็ด ีเป็นเหตุทีไ่ม่อาจป้องกนัได้
แม้ทัง้บุคคลผู้ต้องประสบหรอืใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้ จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควร  
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เมื่อกรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ภายหลงัจากประสบอุบตัิเหตุแล้ว นางสาว น. สามารถเดินทางต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง  
เพื่อด าเนินการเสนอราคาได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ชัว่โมง ๒๕ นาท ี ดงันัน้ เมื่อเกิด
อุบตัิเหตุเวลา ๖.๒๐ นาฬิกา หากนางสาว น. ให้ความส าคญัในเรื่องที่จะต้องไปด าเนินการ
ลงทะเบยีนเสนอราคาใหท้นัภายในเวลาทีก่ าหนด ย่อมมเีวลาเหลอืมากพอทีจ่ะเดนิทางมาใหท้นั 
ภายในก าหนดเวลา แต่นางสาว น. กลบัอยู่รอพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและอ้างว่าต้องอยู่รกัษา
รถยนต์ของผูฟ้้องคดเีน่ืองจากเป็นรถยนต์ใหม่มรีาคาแพง เพื่อป้องกนัการสูญหาย ทัง้ๆ ทีม่นีาย ช. 
พนักงานขบัรถซึ่งเป็นคู่กรณีและมหีน้าที่ในการรกัษารถยนต์คนัดงักล่าวโดยตรง สมควรให้ 
นาย ช. เป็นผู้เฝ้าทรพัยส์นิและคอยพบเจา้หน้าที่ต ารวจเพื่อจดัการคดรีถยนต์ชนกนัไปพลางก่อน 
นางสาว น. ก็จะเดนิทางถึงที่หมายได้ทนัเวลา เพราะคงเหลือระยะทางเพยีง ๘๐ กิโลเมตร
เท่านัน้ แต่นางสาว น. กลบัไมด่ าเนินการดงักล่าว จงึเป็นการตดัสนิใจทีไ่ม่เหมาะสม ถอืไม่ไดว้่า
มเีหตุสุดวสิยัทีท่ าใหน้างสาว น. ไมอ่าจเดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางไดท้นัเวลา ประกอบกบั
เมื่อพจิารณารายงานประจ าวนัเกี่ยวกบัคดขีองสถานีต ารวจภูธรสว่างแดนดนิทีร่ะบุว่า อุบตัเิหตุ
เกิดจากความประมาทเลนิเล่อของนาย ช. และนาย ช. ให้การรบัสารภาพ กรณีจงึฟงัได้ว่า 
เหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงาน 
ขบัรถยนต์ของผู้ฟ้องคดเีอง  อย่างไรก็ตาม เมื่อภายหลงัเสรจ็สิน้ภารกจิด้านคดรีถยนต์ชนกนัแล้ว 
นางสาว น. ไดเ้ดนิทางไปถงึจุดหมายเมื่อล่วงเลยเวลาเพยีง ๑๕ นาท ีแสดงใหเ้หน็ว่าผูฟ้้องคด ี
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มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเข้าร่วมเสนอราคา แต่ไม่สามารถไปลงทะเบยีนไดท้นั จงึไม่ใช่กรณีทีผู่ฟ้้องคดี
จงใจทีจ่ะไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขเพื่อสมยอมในการเสนอราคาหรอืมลีกัษณะเป็นการขดัขวางมใิห้
การเสนอราคาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  อกีทัง้ ไม่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีดร้บัความเสยีหาย
แต่อย่างใด  และโดยที่สญัญาหลกัประกนัซองพพิาทเป็นการที่ผู้ฟ้องคดตีกลงให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ยดึหลกัประกนัที่วางไว้เมื่อผู้ฟ้องคดไีม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขโดยไม่มาลงทะเบยีนเขา้สู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวนั เวลาที่ก าหนด จงึมลีกัษณะเป็นเบี้ยปรบัตามมาตรา ๓๗๙๓๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากเบี้ยปรับที่ร ิบนัน้สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวน
พอสมควรกไ็ด ้ซึง่การทีจ่ะวนิิจฉัยว่าสมควรเพยีงใดนัน้ ต้องพเิคราะหถ์งึทางได้เสยีของเจา้หนี้
ทุกอย่างอนัชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพยีงทางได้เสยีในเชงิทรพัย์สนิ  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๓๘๓ 
แห่งประมวลกฎหมายเดยีวกัน  ดงันัน้ เมื่อปรากฏว่าในการประกวดราคาทัง้สองโครงการของ 
ผูถู้กฟ้องคดเีป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และการทีผู่ฟ้้องคดไีปลงทะเบยีนไม่ทนัตามก าหนดเวลา
ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในเชงิทรพัย์สนิ หรอืมผีลกระทบท าให้มาตรการเพื่อป้องกัน 
การสมยอมในการเสนอราคา ตลอดจนการป้องกนัการกระท าการใดๆ อนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง
มใิหก้ารเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยไม่บรรลุผลแต่อย่างใด การทีผู่้ถูกฟ้องคดใีชส้ทิธิ
รบิหลกัประกนัซองทัง้หมดของผู้ฟ้องคดจีงึสูงเกินส่วน สมควรลดเบี้ยปรบัที่จะรบิลงกึ่งหน่ึง  
พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดคีนืหลกัประกนัซองให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเงนิ ๒๘๗,๐๕๐ บาท ภายใน 
หกสบิวนันบัแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐๕/๒๕๕๕) 

 

  กรณีท่ีผูล้าศึกษาต่อประพฤติผิดสญัญาโดยขอลาออกจากราชการ
เพ่ือไปศึกษาให้ส าเร็จตามหลกัสูตรก่อนครบก าหนดระยะเวลาปฏิบติัราชการตาม
สญัญา เน่ืองจากหน่วยงานทางปกครองต้นสงักดัไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาลาศึกษา
ออกไป และภายหลงัจากนั้นได้ขอบรรจุกลบัเข้ารบัราชการตามเดิม ซ่ึงหน่วยงาน 
ทางปกครองต้นสงักดักไ็ด้บรรจุผู้ลาศึกษาต่อกลบัเข้ารบัราชการตามค าขอแล้ว แม้จะเป็น
กรณีการขอบรรจุกลบัเข้ารบัราชการเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนัท่ี 
ได้ลาออกจากราชการ อันเป็นกรณีท่ีไม่อาจนับระยะเวลาการกลับเข้ารบัราชการ 
เป็นระยะเวลาการรบัราชการชดใช้ทุนได้กต็าม แต่การกลบัมารบัราชการในหน่วยงาน
ทางปกครองต้นสงักดัเดิมดงักล่าว ถือเป็นการช าระหน้ีตามสญัญาบางส่วนและเป็นการ
                                                           

๓๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๓๗๙ ถ้าลูกหนี้ ส ัญญาแก่ เจ้าหนี้ ว่ าจะใช้เงินจ านวนหนึ่ งเป็นเบี้ ยปรับเมื่อตนไม่ช าระหนี้ ก็ด ี 
หรือไม่ช าระหนี้ ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการช าระหนี้อันจะพึงท านัน้ได้แก่งดเว้นการ  
อนัใดอนัหนึ่ง หากท าการอนันัน้ฝา่ฝืนมลูหนี้เมือ่ใด กใ็หร้บิเบีย้ปรบัเมือ่นัน้ 
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บรรเทาความเสียหายให้แก่หน่วยงานทางปกครองต้นสงักดัแล้ว กรณีมีเหตุสมควร 
ท่ีจะลดเบีย้ปรบัและอตัราดอกเบีย้ผิดนัดให้แก่ผูล้าศึกษาต่อข้างต้น 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรมปศุสัตว์ (ผู้ฟ้องคดี) ได้ท าสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา
ภายในประเทศ โดยตกลงอนุญาตให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ลาไปศกึษาเพิม่เตมิในประเทศภาคปกต ิ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยมขีอ้ก าหนดในสญัญาว่า 
ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับมา 
ปฏบิตัริาชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะต้องชดใช้เงนิเดอืน เงนิทุนที่ได้รบัระหว่าง
ศกึษาและเงนิช่วยเหลอืใดๆ ทีท่างราชการจ่ายใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในระหว่างศกึษาคนืใหแ้ก่
ผูฟ้้องคด ี นอกจากน้ี ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะต้องจ่ายเงนิเป็นเบี้ยปรบัให้แก่ผู้ฟ้องคดอีกีหน่ึงเท่า
ของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมา 
ปฏบิตัริาชการแต่ไมค่รบระยะเวลาตามสญัญา กใ็หล้ดจ านวนเงนิทีจ่ะต้องชดใช้คนืและเบีย้ปรบั
ดงักล่าวลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ กลบัเขา้ปฏบิตัริาชการ โดยผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ จะต้องช าระให้แก่ผู้ฟ้องคดจีนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั นับถัดจากวนัที ่
ได้รบัแจ้งจากผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ช าระภายในก าหนดหรอืช าระไม่ครบถ้วน  
ต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินที่ย ังมิได้ช าระ นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน  ปรากฏว่าภายหลังจากลาศึกษาต่อ ผู้ฟ้องคด ี
ได้มหีนังสอืเพกิถอนค าสัง่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ลาไปศกึษาต่อภายในประเทศเฉพาะส่วน 
ทีเ่กนิก าหนดระยะเวลา ๖ ปี และมคี าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ รายงานตวักลบัเขา้รบัราชการตัง้แต่
วนัที่ ๑ มถุินายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ก็ได้รายงานตวัเข้าปฏบิตัิราชการที่หน่วยงาน 
ของผูฟ้้องคดตีัง้แต่วนัดงักล่าว แต่ต่อมาไดย้ืน่หนงัสอืลาออกจากราชการเพื่อไปศกึษาต่อใหส้ าเรจ็
ตามหลักสูตรที่ได้รบัอนุญาตให้ลาศึกษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีค าสัง่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ลาออกจากราชการตัง้แต่วนัที่ ๑ มถุินายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป  หลงัจากนัน้ ผูฟ้้องคดไีด้แจง้ให ้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา รับผิด 
ชดใช้เงนิเดือน เงนิทุนที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างการศึกษาพร้อมเบี้ยปรบัตามสญัญา  
และดอกเบี้ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วนัที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จนถงึวนัฟ้อง 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๘๒๒,๒๔๗.๖๕ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองเพิกเฉยไม่ช าระ ผู้ฟ้องคด ี
จงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองร่วมกนัหรอืแทนกนัชดใช้เงนิ
จ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี  อย่างไรก็ตาม ปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การ 
ยอมรบัว่าสาเหตุที่ลาออกจากราชการก็เพื่อไปศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะกลับเข้ารบัราชการเพื่อชดใช้ทุนให้ครบก าหนดระยะเวลา  
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ตามสญัญา ซึง่ต่อมาผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ได้ขอบรรจุกลบัเขา้รบัราชการใหม่ โดยผู้ฟ้องคดมีคี าสัง่
บรรจผุูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ใหก้ลบัเขา้รบัราชการตามค าขอแลว้  
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 ในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาลต่างๆ รวมทัง้ศาลปกครองนัน้  
ต้องเป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามบทบัญญัติของกฎหมาย  อีกทัง้ มิได้มี
บทบัญญัติในกฎหมายใดจ ากัดอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองมิให้น า
บทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้บงัคบักบัคดปีกครองไว ้และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครองนี้ ศาลปกครองมอี านาจใชแ้ละตคีวามกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็พพิาท ในการวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาทแห่งคดเีพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าการแทนรฐัที่เป็นคู่สญัญาที่ได้กระท าการ
ดงักล่าวตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้บรกิารสาธารณะบรรลุผล แต่ในขณะเดยีวกนัก็ต้องคุ้มครอง
ประโยชน์ของฝ่ายเอกชนทีไ่ดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมจดัท าบรกิารสาธารณะกบัหน่วยงานของรฐัหรอื
บุคคลซึ่งกระท าการแทนรฐั โดยมใิห้ฝ่ายเอกชนนัน้ต้องเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายเกนิสมควรจาก
การจ าต้องยอมรบัข้อก าหนดในสญัญาของหน่วยงานทางปกครองหรอืบุคคลซึ่งกระท าการ  
แทนรฐัที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่า เพื่อให้เกิดดุลยภาพและมใิห้เกิดผลกระทบต่อการให้บรกิาร 
สาธารณะ ศาลปกครองจงึมอี านาจทัว่ไปตามที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๙๗๓๔ ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ทีจ่ะน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าปรบัใช้
ในการพจิารณาคดปีกครองได ้เพื่อใหเ้ป็นไปโดยยตุธิรรม  
 เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 
๒,๕๕๗ วนั แต่กลบัมาปฏบิตัิราชการเพยีง ๓๖๕ วนั แล้วลาออกจากราชการ จงึเหลอืระยะเวลา 
ที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก ๒,๑๙๒ วัน เมื่อคิดตามส่วนแล้วผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สอง 
จะต้องรบัผดิชดใช้เงนิเดอืน เงนิทุน ที่ได้รบัระหว่างศึกษาและเงนิช่วยเหลอืใดๆ เป็นจ านวน 
๓๘๙,๒๑๐.๗๓ บาท และเบี้ยปรับอีกหนึ่ ง เท่าของเงินจ านวนข้างต้น รวมเป็นเงิน 
๗๗๘,๔๒๑.๔๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและเมื่อผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืแจง้ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง 
น าเงนิดงักล่าวมาช าระภายใน ๓๐ วนั แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมไิด้ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

                                                           

 ๓๔ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม  
ตามรฐัธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ์ 
  ผูพ้พิากษาและตุลาการมอีิสระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดใีห้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม  
ตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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จงึต้องร่วมกันช าระดอกเบี้ยของเงนิจ านวนดงักล่าวในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็น
ดอกเบี้ยผดินัดให้แก่ผูฟ้้องคดจีนกว่าจะช าระเสรจ็ แต่โดยที่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ ได้ขอกลบัเขา้รบัราชการในหน่วยงานของผู้ฟ้องคด ีและผู้ฟ้องคดกี็ได้มคี าสัง่รบัผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ กลบัเขา้รบัราชการแลว้ แมว้่าจะพน้ก าหนดระยะเวลาหกเดอืนนับแต่วนัทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ลาออกจากราชการ อนัเป็นกรณีที่ไม่อาจนับระยะเวลาการกลบัเข้ารบัราชการเป็นระยะเวลา  
การรบัราชการชดใช้ทุนได้ ตามขอ้ ๒๐ (๑)๓๕ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการท าสญัญา
และการชดใช้เงนิ กรณีรบัทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยั และปฏิบตัิงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ตาม แต่การกลบัมารบัราชการในสงักดัผู้ฟ้องคดขีองผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๑ กถ็อืไดว้่าเป็นการช าระหนี้ตามสญัญาบางส่วนแลว้  อกีทัง้ ยงัเป็นการบรรเทาความเสยีหาย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่ก าหนดไว้ 
ตามสญัญาจงึเป็นเบี้ยปรบัที่สูงเกนิส่วน เมื่อเทยีบกบัความเสยีหายทีผู่้ฟ้องคดไีด้รบั ศาลมอี านาจ
ลดเบี้ยปรับดังกล่าวลงเป็นจ านวนพอสมควรได้  ทัง้นี้  ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ ง๓๖  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พิพากษาให้ลดเบี้ยปรบัตามสญัญาลงเหลือเพียง 
ร้อยละ ๒๕ ของจ านวนเงนิที่จะต้องชดใช้ และลดอตัราดอกเบี้ยผดินัดจากร้อยละ ๑๕ ต่อปี  
เป็นรอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๔๒/๒๕๕๕)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๓๕ ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการท าสญัญาและการชดใชเ้งนิ กรณีรบัทุน ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั 
และปฏบิตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ้ ๒๐ ผูผ้ดิสญัญาตามขอ้ ๑๑ อาจขอใหน้บัระยะเวลาการกลบัเขา้รบัราชการเป็นระยะเวลาการรบัราชการชดใช้
ตามสญัญาได ้เมือ่เขา้หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 
 (๑) ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้องได้ร ับการบรรจุให้เข้าร ับราชการ  
ในส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัภายในหกเดอืนนับแต่วนัทีอ่อกจากราชการ และการออกจากราชการนัน้ต้องมใิช่กรณี
ถูกลงโทษเพราะกระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๓ ถา้เบีย้ปรบัทีร่บินัน้สงูเกนิส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการทีจ่ะวนิิจฉยัว่าสมควร
เพยีงใดนัน้ ท่านใหพ้เิคราะห์ถงึทางไดเ้สยีของเจา้หนี้ทุกอย่างอนัชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพยีงทางไดเ้สยีในเชงิทรพัย์สนิ 
เมือ่ไดใ้ชเ้งนิตามเบีย้ปรบัแลว้ สทิธเิรยีกรอ้งขอลดกเ็ป็นอนัขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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   (๒) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรบั 
 

   การท่ีผู้ร ับทุนย่ืนใบสมัครเข้าท างานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฯ ได้บรรจุผู้รบัทุนเป็นพนักงาน รวมทัง้การท่ีผู้รบัทุน 
ท าสญัญารบัทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทต่างประเทศกบัการไฟฟ้าฯ เป็นการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและข้อผกูพนัตามท่ีก าหนดในประกาศการให้ทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ท่ีอนุมติัทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ท่ีก าลงัศึกษาในระดบั 
ปริญญาตรีชัน้ปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาของรัฐไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ ต่างประเทศ ในสาขาท่ีก าหนด  ดังนัน้ แม้ผู้รบัทุนจะท าสญัญาการรบัทุนการศึกษา
ภายหลงัจากท่ีการไฟฟ้าฯ มีค าสัง่บรรจผุู้รบัทุนเป็นพนักงานแล้วกต็าม แต่กไ็ม่อาจถือได้ว่า
สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีพนักงานของการไฟฟ้าฯ ลาศึกษาต่อโดยทุนของการไฟฟ้าฯ 
อนัอยู่ในบงัคบัของข้อบงัคบัและค าสัง่ของการไฟฟ้าฯ ท่ีจะส่งผลให้ระยะเวลาท่ีต้อง
ปฏิบติังานชดใช้ทุน รวมทัง้จ านวนเบีย้ปรบัลดลงจากท่ีก าหนดในสญัญาแต่อย่างใด 
  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ของการไฟฟ้าฯ 
แล้วเห็นได้ว่า มีวตัถปุระสงค์ในการผลิต จดัให้ได้มา จดัส่งหรือจ าหน่าย ซ่ึงพลงังาน
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า อนัเป็นการจดัท าบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั 
ของประชาชนทัว่ไป การท่ีการไฟฟ้าฯ ด าเนินการประกาศโครงการให้ทุนการศึกษาและ
ท าสัญญากับผู้ร ับทุน ก็เพ่ือจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว และเป็นการเตรียมรบัการพฒันาทางเทคโนโลยี 
และสร้างบุคลากรรองรบัส าหรบัต าแหน่งบริหารในอนาคต การท่ีผู้รบัทุนไม่ยอม
ปฏิบติังานชดใช้ทุนให้ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญา จึงท าให้การไฟฟ้าฯ สูญเสีย
บุคลากรท่ีได้สร้างขึ้นมาและสูญเสียเวลาท่ีจะต้องจดัหาผู้รบัทุนรายอ่ืนไปศึกษาแทน  
อนัส่งผลกระทบต่อแผนพฒันาบุคลากรท่ีได้วางเป้าหมายไว้ ซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีไม่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ การท่ีสัญญามีข้อก าหนดให้ผู้ร ับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
เป็นระยะเวลา ๓ เท่า ของระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา และหากผิดสญัญาต้องชดใช้เบี้ยปรบั
จ านวน ๒ เท่า จึงมิได้เป็นการก าหนดระยะเวลาปฏิบติังานชดใช้ทุนและเบี้ยปรบัท่ี 
สงูเกินส่วน 
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมมีติในการประชุม
เหน็ชอบแผนการศกึษาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่คณะกรรมการพจิารณาการศกึษาจดัท าเสนอ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการให้ทุนการศกึษาแก่บุคคลภายนอก โดยมหีลกัเกณฑใ์ห้คดัเลอืก
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี)  
ต้องการ ซึ่งมีผลการเรยีนดีจากมหาวิทยาลัยของรฐัเพื่อให้ทุนไปศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท  
ณ มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสรา้งบุคลากรรองรบัส าหรบัต าแหน่งบรหิารในอนาคต
และเพื่อแก้ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาต่างๆ โดยผู้รบัทุนจะต้องปฏบิตังิานกบัผูฟ้้องคดี
ระยะหนึ่งก่อน (ประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี) เพื่อให้เข้าใจกิจการและเรยีนรู้งานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รและเป็นการเตรยีมตวัเพื่อศกึษาต่อ  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ซึ่งขณะนัน้เป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ ๔ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้สมคัร
ขอรบัทุนและได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้รบัทุน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์โดยผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยมคี าสัง่อนุมตัใิห้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นผู้รบัทุนดงักล่าว  หลงัจากนัน้  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัการบรรจุเป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดใีนต าแหน่งวศิวกร ระดบั ๔ และ 
ไดท้ าสญัญารบัทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทต่างประเทศกบัผูฟ้้องคดเีมือ่วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน 
๒๕๓๗ โดยมขี้อสญัญาก าหนดว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลบัมา
ปฏบิตังิานให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเวลา ๓ เท่า ของระยะเวลาที่ลาไปศกึษา หากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
ไม่กลบัมาปฏบิตัิงานให้แก่ผู้ฟ้องคด ีผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ต้องชดใช้เงนิเดือนในระหว่างการลา 
ไปศึกษา เงนิทุนทัง้หมดที่ได้รบัจากผู้ฟ้องคด ีพรอ้มเบี้ยปรบัอีก ๒ เท่า ของจ านวนเงนิดงักล่าว 
ปรากฏว่าภายหลงัจากส าเรจ็การศกึษา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กลบัมาปฏบิตังิานชดใชเ้ป็นเวลา ๔ ปี 
๘ เดือน ๙ วัน  ต่อมา ได้ลาออกจากงานก่อนครบก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน  
โดยเหลอืระยะเวลาที่ต้องปฏบิตัิงานชดใช้ทุนอีก ๒ ปี ๑ เดือน ๑๘ วนั ผู้ฟ้องคดีจงึมหีนังสือ 
ไปยงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ซึง่เป็นผูค้ ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา ใหช้ดใช้
เงนิเดอืน เงนิทุน พรอ้มเบี้ยปรบัตามสญัญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองไม่ช าระ ผู้ฟ้องคดจีงึฟ้องขอ 
ให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินเดือน  
เงนิทุน พรอ้มเบีย้ปรบัตามสญัญาใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นใบสมคัรเข้าท างานกับผู้ฟ้องคดี และการที ่
ผูฟ้้องคดบีรรจุผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ รวมทัง้การทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ท าสญัญารบัทุนการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทต่างประเทศกับผู้ฟ้องคด ีล้วนแต่เป็นการปฏบิตัิตามเงื่อนไขและข้อผูกพนัตามที่
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ก าหนดในประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๓๗   ดงันัน้ แมผู้้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะได้ท าสญัญาการรบัทุนพพิาทกบัผูฟ้้องคดเีมื่อวนัที ่
๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ อนัเป็นเวลาภายหลงัจากที่ผู้ฟ้องคดไีด้มคี าสัง่บรรจุผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
เป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดแีล้วก็ตาม แต่ไม่อาจถอืได้ว่าสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที่พนักงาน
ของผูฟ้้องคดลีาศกึษาต่อโดยทุนของผูฟ้้องคดตีามขอ้บงัคบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ฉบบัที่ ๒๓๔ ว่าด้วย การศกึษาและการให้ทุน ข้อบงัคบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๒๙๑ ว่าด้วย บุคคล พ.ศ. ๒๕๓๗ ค าสัง่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ที่ ค. ๗๙/๒๕๓๔ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาและการให้ทุน ค าสัง่การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ค. ๘๓/๒๕๔๘ เรื่อง การพฒันาบุคคล ค าสัง่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ที่ ค. ๕๔/๒๕๔๑ เรื่อง การพัฒนาบุคคล และค าสัง่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ที่ ค. ๑๐๔/๒๕๔๑ เรื่อง การพฒันาบุคคล และอยู่ในบงัคบัของขอ้บงัคบัและ
ค าสัง่ดงักล่าวโดยตรงแต่อย่างใด  ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึไม่อาจอ้างได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
เขา้ท าสญัญากบัผู้ฟ้องคดขีณะเป็นพนักงานของผู้ฟ้องคด ีจงึย่อมไดร้บัประโยชน์และไดร้บัผล
ตามค าสัง่ ที ่ค. ๑๐๔/๒๕๔๑ ซึง่บงัคบัใชภ้ายหลงัท าสญัญา ท าใหข้อ้สญัญาที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ต้องกลบัมาปฏบิตังิานชดใช้ทุนใหแ้ก่ผู้ฟ้องคด ี๓ เท่า ของระยะเวลาที่ลาไปศกึษา ลดลงเหลอื 
๒ เท่า โดยไม่จ าต้องแก้ไขขอ้สญัญา เมื่อผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ลาออกจากงานในขณะทีป่ฏบิตังิาน
ชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดเีป็นเวลานานกว่า ๒ เท่า จงึมไิด้กระท าผดิสญัญา ไม่จ าต้องชดใช้เงนิ
พรอ้มเบีย้ปรบัตามสญัญาใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีต่อยา่งใด 
  เมื่อสญัญาการรบัทุนพิพาทมิได้ถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสัง่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ค. ๑๐๔/๒๕๔๑ เรื่อง การพัฒนาบุคคล ข้างต้น  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมคีวามผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องปฏบิตัิงานให้แก่ผู้ฟ้องคดภีายหลงัจาก
ส าเร็จการศึกษาเป็นเวลา ๓ เท่า ของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา  ดังนัน้ เมื่อเหลือระยะเวลาที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะต้องปฏบิตังิานชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดอีีก ๒ ปี ๑ เดอืน ๑๘ วนั ถอืได้ว่า 
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ผดิสญัญาพพิาท ต้องชดใชเ้งนิเดอืน เงนิทุน และเบี้ยปรบั ส าหรบัระยะเวลา 
ที่เหลือลดลงตามส่วน  นอกจากน้ี ผู้ฟ้องคดีเป็นรฐัวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยมวีัตถุประสงค ์
ในการผลติ จดัใหไ้ดม้า จดัส่งหรอืจ าหน่าย ซึง่พลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า อนัเป็นการจดัท า
บรกิารสาธารณะที่จ าเป็นต่อชีวติประจ าวนัของประชาชนโดยทัว่ไป การที่ผู้ฟ้องคดดี าเนินการ
ประกาศโครงการให้ทุนการศกึษาและให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ท าสญัญาการรบัทุนการศกึษาพพิาท  
กเ็พื่อเป็นการจดัหาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถมาปฏบิตังิานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของผูฟ้้องคด ีและเป็นการเตรยีมรบัการพฒันาทางเทคโนโลย ีและสรา้งบุคลากรรองรบัส าหรบั
ต าแหน่งบรหิารในอนาคต เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบตัิงานชดใช้ทุนให้ครบ 
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ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา ผูฟ้้องคดยี่อมสูญเสยีบุคลากรที่ได้สรา้งขึน้มาและสูญเสยี
เวลาที่จะต้องจดัหาผู้รบัทุนรายอื่นไปศึกษาแทน อันส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากร  
ของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ ซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่อาจค านวณเป็นเงินได ้ 
เมือ่พเิคราะหถ์งึทางไดเ้สยีทุกอยา่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูฟ้้องคด ีไม่ใช่แต่เพยีงทางไดเ้สยี
ในเชงิทรพัยส์นิเท่านัน้ ขอ้สญัญาทีก่ าหนดใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ต้องท างานชดใชใ้หแ้ก่ผูฟ้้องคดี
เป็นเวลา ๓ เท่า ของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา หากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุน  
และเบีย้ปรบัจ านวน ๒ เท่า ของจ านวนเงนิดงักล่าว มไิด้เป็นการก าหนดระยะเวลาปฏบิตังิาน
ชดใช้ทุนและเบี้ยปรบัที่สูงเกนิส่วนเลย  ดงันัน้ การที่ศาลปกครองชัน้ต้นวนิิจฉัยให้ลดจ านวน
เบี้ยปรบัจาก ๒ เท่า เหลือเพียง ๑ เท่า ของเงนิเดือนและเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รบั 
ไปจากผู้ฟ้องคดี จงึนับว่าเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองมากแล้ว  พพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจ านวน ๓๐๘,๘๔๐.๒๐ บาท กับอีก 
๗,๓๘๑.๕๒ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๓๑,๘๙๔.๕๖ ปอนด์สเตอร์ลิง พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงนิจ านวน ๒๘๔,๖๒๗.๓๘ บาท ๖,๘๐๒.๘๒ ดอลลาร์สหรฐั และ 
๒๙,๓๙๔.๐๖ ปอนด์สเตอร์ลิง นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ี ทัง้น้ี เงนิตราต่างประเทศให้ค านวณเป็นเงนิไทยตามอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
พาณิชย ์ณ สถานที่และในเวลาที่ช าระหนี้ตามค าพพิากษา หากอตัราแลกเปลี่ยนในวนัดงักล่าว 
ไม่มใีหถ้อืเป็นวนัสุดท้ายทีม่อีตัราแลกเปลี่ยนก่อนวนัที่ช าระหนี้ตามค าพพิากษา โดยใหช้ าระหนี้
ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๓๓/๒๕๕๔) 

 

   ๔) การช าระค่าเสียหายตามสญัญา  
 

 โดยท่ีสัญญาให้จัดท าบริการสาธารณะเป็นสัญญาทางปกครอง 
ท่ีมีลกัษณะเป็นการมอบหมายให้เอกชนคู่สญัญาจดัท าบริการสาธารณะแทนหน่วยงาน
ทางปกครอง  ดงันัน้ หากปรากฏว่าบริการสาธารณะท่ีหน่วยงานทางปกครองมอบหมาย
ให้เอกชนคู่สัญญาจดัท าไม่มีอยู่แล้ว จึงมีเหตุผลโดยชอบท่ีหน่วยงานทางปกครอง 
จะใช้เอกสิทธ์ิบอกเลิกสญัญาฝ่ายเดียวโดยท่ีเอกชนคู่สญัญามิได้เป็นฝ่ายผิดสญัญาได้  
อย่างไรกต็าม หากมีความเสียหายเกิดแก่เอกชนคู่สญัญาจากการบอกเลิกสญัญาฝ่ายเดียว
ดงักล่าว หน่วยงานทางปกครองกมี็หน้าท่ีต้องชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นให้แก่เอกชน
คู่สญัญา อนัได้แก่ ค่าจ้างค่าตอบแทนในช่วงเวลาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นบริการสาธารณะ  
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เงินตกเบิกเน่ืองจากการปรบัอตัราค่าจ้างค่าตอบแทนข้างต้นเพ่ิม รวมทัง้เงินชดเชย 
หรือค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดด้วย  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นครูพี่เลี้ยงที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวดัหวัหวาย ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของกรมการศาสนามาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ต่อมา  
ไดม้กีารถ่ายโอนอ านาจการดูแลศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑด์งักล่าวใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล
หวัหวาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีจงึได้ท าสญัญาจ้างผู้ฟ้องคดใีห้เป็นพนักงานจ้างทัว่ไป 
ต าแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั ซึ่งมกี าหนดระยะเวลาการจ้างเป็นรายปีและ 
ต่อสัญญาเรื่อยมา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ท าสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคด ี
เป็นพนักงานจ้างทัว่ไปมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อสัญญาก าหนดว่า ในกรณีที่ม ี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีอาจมคี าสัง่เปลี่ยนแปลงระยะเวลา 
การมาปฏบิตัิหน้าที่ หรอืมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิหน้าที่อย่างอื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา 
และผู้ฟ้องคดียินยอมปฏิบัติตามค าสัง่โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงาน 
ตามสญัญานี้ โดยก าหนดค่าตอบแทนเดอืนละ ๔,๖๔๐ บาท และอาจได้รบัสทิธปิระโยชน์อื่น
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครสวรรค ์เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หรือตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหรือผู้ถูกฟ้องคดี
ก าหนด ซึง่ในเรือ่งค่าตอบแทนนี้ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดจ้ดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีส าหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กที่ผู้ถูกฟ้องคดีร ับโอนจากกรมการศาสนา 
เป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กในอัตราคนละ ๔,๘๘๐ บาท ต่อเดือน และเงนิเพิ่มการครองชีพ
ชัว่คราวในอตัราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดอืน ท าให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัค่าตอบแทนตามสญัญาเพิม่ขึ้น
เป็นเดือนละ ๕,๘๘๐ บาท  ต่อมา เจ้าอาวาสวดัหวัหวายในฐานะประธานกรรมการบรหิาร 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหัวหวายได้มีหนังสือขอยุบเลิกศูนย์อบรมดังกล่าว ส่งผลให้ 
นับแต่นัน้มาไม่มกีารเรยีนการสอนเด็กในศูนย์อบรมข้างต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีมไิด้มีค าสัง่ให ้
ผู้ฟ้องคดไีปปฏบิตัิหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งผู้ฟ้องคดเีห็นว่าการยุบเลกิศูนย์อบรมดงักล่าวเกิดจาก
ปญัหาส่วนตวัระหว่างนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัหวายกบัผูฟ้้องคด ีเป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดี
ถูกเลกิจา้งก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาจา้ง จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินค่าจ้าง เงินตกเบิกที่พึงได้รบัจากการปรับ 
อตัราค่าจา้ง และเงนิชดเชย พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
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 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 แมศู้นยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดัหวัหวายจะไม่มกีารเรยีนการสอนตัง้แต่วนัที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่เมื่อข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาท ก าหนดให้สัญญาสิ้นสุด 
ในวนัที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิงานในฐานะพนักงานจ้าง 
ของผู้ถูกฟ้องคดีต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา  ดังนั ้น จึงถือเ ป็นกรณีที่ 
มคีวามจ าเป็นตามขอ้ ๓ วรรคสอง ของสญัญาจา้ง ซึง่ผูถู้กฟ้องคดอีาจมคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดปีฏบิตัิ
หน้าที่อย่างอื่นจนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาจ้างพพิาท เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคด ี
มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตัิหน้าที่อย่างอื่นให้ครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา ย่อมแสดงว่า 
ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิหน้าที่อื่นใดตามสญัญาจ้างอกีต่อไป และแมว้่า 
ผูถู้กฟ้องคดจีะมไิด้บอกเลกิสญัญาจา้งก็ตาม แต่ย่อมถอืไดว้่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้เลกิจา้งผู้ฟ้องคด ี
ไปโดยปรยิายแล้ว  และโดยที่ขอ้ ๗ ของสญัญาจา้ง ก าหนดให้สญัญาสิ้นสุดลงเมื่อเขา้กรณีใด
กรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ ... (๔) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ ๕๖ ของประกาศ ก.อบต. จงัหวดั  
เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง ซึ่งตามขอ้ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจงัหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ก าหนดว่า องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้างได ้  
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทน 
การเลิกสญัญาจ้างได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจะก าหนดให้ในกรณีใด 
เป็นกรณทีีไ่ดร้บัค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิไว ้ประกอบกบัสญัญาจา้งพพิาท
เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล 
เดก็อนุบาลและปฐมวยัประจ าศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั อนัมลีกัษณะเป็นการมอบหมาย
ให้ผู้ฟ้องคดีจัดท าบริการสาธารณะทางด้านการศึกษา สัญญาจ้างพิพาทจึงเป็นสัญญา 
ทางปกครอง ความในข้อ ๗ ของสญัญาจ้างดงักล่าวจงึเป็นกรณีที่คู่สญัญารบัรองถึงเอกสทิธิข์อง 
ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่ส ัญญาฝ่ายปกครองในอันที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยผู้ฟ้องคด ี
ในฐานะเอกชนคู่สญัญามไิด้เป็นฝ่ายผิดสญัญา และเมื่อพิจารณาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลิกจ้าง 
ผูฟ้้องคดเีน่ืองจากเจา้อาวาสวดัหวัหวายได้มหีนังสอืเสนอขอยุบเลกิศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑ ์
ในวดัหวัหวายตามระเบยีบกรมการศาสนา ว่าดว้ยศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นผลใหไ้ม่มกีารเรยีนการสอนทีศู่นยอ์บรมเดก็ดงักล่าวนับตัง้แต่วนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
ซึ่งเมื่อบริการสาธารณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้องคดีจดัท าไม่มีอยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคด ี
จงึมเีหตุผลโดยชอบที่จะใช้เอกสทิธิบ์อกเลกิสญัญากบัผู้ฟ้องคดแีมว้่าระยะเวลาตามสญัญาจ้าง 
จะยงัไม่สิ้นสุดลงตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
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จังหวัดนครสวรรค์ข้างต้น  ทัง้นี้  แม้ข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญาจ้างจะระบุว่า ในกรณีที่มี 
ความจ าเป็น ผู้ถูกฟ้องคดอีาจมคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ก็ตาม แต่ก็มไิด ้
มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องด าเนินการตามนัน้ แต่ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่อาจมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบตัิหน้าที่อย่างอื่นหรอืไม่ก็ได้ และหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า 
ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใหผู้้ฟ้องคดปีฏบิตัหิน้าทีจ่นครบก าหนดเวลาตามสญัญาต่อไป กช็อบ 
ทีจ่ะเลกิสญัญากบัผูฟ้้องคดไีด ้กรณจีงึเป็นการเลกิจา้งโดยชอบแลว้ 
  ส าหรับเงินค่าจ้างค่าตอบแทน เงินตกเบิกเนื่ องจากการปรับอัตราค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และเงินชดเชยหรือค่าตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่มีความผิดนั ้น  
เมือ่การเลกิจา้งผูฟ้้องคดเีป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย และปรากฏว่าผูฟ้้องคดมีไิดป้ฏบิตัหิน้าที่
ที่ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ตัง้แต่วนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดจีงึไม่มสีทิธิ
ได้รบัค่าจ้างค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีมไิด้ปฏบิตัิหน้าที่ ส่วนเงนิตกเบิกเน่ืองจาก 
การปรบัอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนเพิม่เป็นจ านวนเดอืนละ ๑,๔๗๐ บาท ตัง้แต่เดอืนมกราคม
จนถึงเดอืนตุลาคม ๒๕๔๙ นัน้ ผู้ฟ้องคดมีสีทิธไิด้รบัตัง้แต่เดอืนมกราคม ๒๕๔๙ ถึงวนัที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นเงินจ านวน  
๖,๖๑๕ บาท ส่วนเงินตกเบิกตัง้แต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๙  
ผูฟ้้องคดไีม่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเพราะผู้ฟ้องคดมีไิดป้ฏบิตังิานในช่วงเวลาดงักล่าว  ส าหรบัเงนิชดเชย
หรือค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดนัน้ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนต าบลในการประชุมครัง้ที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้มีมติ
เหน็ชอบใหก้ าหนดกรณพีนกังานจา้งมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิ 
ซึ่งต่อมาได้มปีระกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครสวรรค์ เรื่อง ค่าตอบแทน 
และสทิธปิระโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิม่เติม) ลงวนัที่ ๑๓ มถุินายน ๒๕๔๙ ซึ่งมผีลใช้บงัคบั
ย้อนหลงันับตัง้แต่วนัที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๔๙ ได้ก าหนดว่า ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบล 
บอกเลิกจ้างพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบก าหนดเวลาการท างานตามสัญญาจ้างโดยมิใช่เป็น 
ความผดิของพนกังานจา้งดงักล่าว ใหพ้นักงานจา้งผูน้ัน้มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนการออกจากงาน
โดยไม่มคีวามผดิจากเงนิงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบล โดยในกรณีที่พนักงานจา้ง 
ผูน้ัน้ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัมาครบ ๑๐ ปีขึน้ไป กใ็หอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลเบกิจ่ายค่าตอบแทน
การออกจากงานโดยไมม่คีวามผดิเป็นจ านวนสบิเท่าของอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอยู่ก่อน
วนัออกจากงาน  ดงันัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดมีสีทิธเิลกิจ้างผู้ฟ้องคดไีด้ตามข้อ ๕๖ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครสวรรค์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ และการเลกิจา้งดงักล่าวมไิดเ้กดิจากความผดิของ  
ผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยหรอืค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิ
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ค่าตอบแทนและ 
สทิธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)ฯ โดยเงนิดงักล่าวเข้าลกัษณะเป็นสิทธิประโยชน์ 
ที่ผู้ ฟ้องคดีอาจได้ร ับตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างที่ได ้
ปฏิบัติงานติดต่อกันมากว่า ๑๒ ปี ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้ร ับเงินชดเชยหรือค่าตอบแทน 
การออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิเป็นจ านวนสบิเท่าของอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ร ับอยู่ก่อนวันออกจากงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร ับค่าจ้างค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๓๕๐ บาท  
รวมเป็นเงนิ ๗๓,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรบัผดิช าระเงนิชดเชยฯ 
ดงักล่าวเป็นจ านวน ๒๙,๔๐๐ บาท จงึให้ผู้ถูกฟ้องคดรีบัผดิช าระเงนิชดเชยฯ ข้างต้นตามค าขอ
เป็นจ านวนเงนิ ๒๙,๔๐๐ บาท  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงนิค่าจ้างค่าตอบแทน จ านวน 
๓๕,๒๘๐ บาท เงินตกเบิกที่พึงได้ร ับเนื่ องจากการปรับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทน จ านวน  
๖,๖๑๕ บาท และเงนิชดเชยฯ จ านวน ๒๙,๔๐๐ บาท พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี 
นบัแต่วนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕๐/๒๕๕๕) 

 

  ๒.๒ สญัญาทางปกครองตามแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล 
 

  ๒.๒.๑ การเกิดสญัญา 
 

   ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

  ๒.๒.๒ ผลของสญัญา 
 

    ๑) การเลิกสญัญา 

 

   กรณีท่ีหน่วยงานกลางซ่ึงท าหน้าท่ีตรวจสอบวสัดุท่ีเอกชนผู้รบัจ้าง
ส่งมอบมีความเห็นว่า วสัดุท่ีส่งมอบมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
จดัซ้ือจดัจ้าง ผลการตรวจสอบดงักล่าวจึงมีความเช่ือถือได้ ประกอบกบัข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้เปิดโอกาสให้แก่เอกชนผู้รบัจ้างในการ 
ส่งมอบวัสดุท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องมาใหม่แล้ว แต่เอกชนผู้ร ับจ้างมิได้ด าเนินการ 
ส่งมอบใหม่แต่อย่างใด การท่ีคณะกรรมการตรวจรบัปฏิเสธไม่รบัวสัดดุงักล่าวไว้ จึงชอบ
ด้วยกฎหมาย และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างชอบท่ีจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ 
ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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   สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี เ ป็ นผู้ ชนะการสอบราคาซื้ อสารอินทรีย์ชีวภาพ  
กรมพฒันาทีด่นิ (ผูฟ้้องคด)ี จงึไดส้ัง่ซือ้สารอนิทรยีช์วีภาพจากผูถู้กฟ้องคด ีซึง่ต่อมาผูถู้กฟ้องคดี
ได้ยื่นแบบใบเสนอราคาต่อผู้ฟ้องคดโีดยรบัรองว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดี
ก าหนดทุกประการ และได้เสนอราคาสารอินทรีย์ชีวภาพเป็นจ านวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท  
โดยจะส่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพให้ผูฟ้้องคดอีย่างช้าไม่เกนิวนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๔๗ ปรากฏว่า
ภายหลงัจากทีผู่ถู้กฟ้องคดสี่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีมื่อวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๔๗ 
ผู้ฟ้องคดยีงัไม่สามารถตรวจรบัมอบงานดงักล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบตัิพเิศษของสารอินทรยี์
ชวีภาพไมส่ามารถตรวจรบัไดด้ว้ยตาเปล่า จงึไดสุ้่มตวัอย่างส่งไปใหก้รมวชิาการเกษตรตรวจสอบ
คุณสมบตัิพิเศษ  ต่อมา กรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ว่าสารอินทรยี์ชีวภาพ 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดสี่งมอบมคีุณสมบตัิพเิศษไม่ตรงกบัคุณสมบตัิพเิศษตามประกาศสอบราคาซื้อ 
คณะกรรมการตรวจรบัจงึปฏเิสธไม่รบัสารอนิทรยีช์วีภาพทีผู่ถู้กฟ้องคดสี่งมอบ และใหผู้ถู้กฟ้องคดี
รบัสารอนิทรยีช์วีภาพทัง้หมดกลบัไปเพื่อส่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพทีม่คีุณสมบตัถิูกต้องมาใหม ่
พร้อมทัง้ได้แจ้งขอสงวนสทิธใินการปรบัเป็นเงนิร้อยละ ๐.๒ ต่อวนั แต่ผู้ถูกฟ้องคดเีพกิเฉย 
ไม่ด าเนินการดงักล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึบอกเลิกสญัญากับผู้ถูกฟ้องคดี และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน เป็นเงินวันละ ๓,๕๖๐ บาท นับแต่วันถัดจาก 
วนัครบก าหนดส่งมอบสนิค้าตามสญัญาจนถึงวนัที่ผู้ฟ้องคดบีอกเลิกสญัญา คดิเป็นเงนิค่าปรบั
ทัง้สิ้น ๙๒๙,๑๖๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ช าระ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงนิค่าปรบัจ านวนดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  เมื่อกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
สารอนิทรยีช์วีภาพที่ผู้ฟ้องคดสี่งมอบมคีวามเห็นว่า สารอนิทรยีช์วีภาพที่ส่งมอบมคีุณสมบตัิ
พเิศษไมต่รงตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศสอบราคา ผลการตรวจสอบดงักล่าวจงึมคีวามเชื่อถอืได ้
ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการส่งมอบ
สารอนิทรยีช์วีภาพทีม่คีุณสมบตัถิูกต้องมาใหม่แลว้ แต่ผูถู้กฟ้องคดมีไิด้ด าเนินการส่งมอบใหม่
แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการตรวจรับปฏิเสธไม่ร ับสารอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวไว ้ 
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จงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว และผู้ฟ้องคดชีอบที่จะใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาได้ตามมาตรา ๓๘๙๓๗  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าปรบัเป็นจ านวน 
รอ้ยละ ๑๐ ของวงเงนิค่าพสัดุทีจ่ดัซือ้ เป็นเงนิ ๑๗๘,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี 
นับแต่วนัถดัจากวนัที่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้รบัหนังสอืบอกเลกิสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสรจ็  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๑๘/๒๕๕๕) 
    

   ๒) การช าระค่าปรบัตามสญัญา 
    

 ในการเรียกค่าปรบัจากการท่ีเอกชนผู้รบัจ้างส่งมอบงานไม่ถูกต้อง 
ตามสัญญา แม้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิเรียกได้ตัง้แต่วนัผิดสัญญา 
อนัเป็นวนัถดัจากวนัครบก าหนดส่งมอบงานจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้กต็าม แต่การท่ี
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างปล่อยเวลาให้เน่ินนานโดยไม่ยอมบอกเลิกสญัญากบั
เอกชนผู้รบัจ้างภายในเวลาอนัสมควร จนกระทัง่ค่าปรบัมีจ านวนสูงเกินกว่าร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าวสัดุหรือค่าจ้าง โดยไม่ปรากฏว่าเอกชนผู้รบัจ้างได้ให้ความยินยอมช าระ
ค่าปรบัโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ กรณีถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครอง 
ผูว่้าจ้าง โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่อาจอ้างเหตุว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ความถกูต้องของงานจ้าง การโต้ตอบหนังสือราชการ หรือการเร่งรดัทวงถามกบัเอกชน
ผูร้บัจ้างหลายครัง้ มาเป็นเหตใุนการผอ่นปรนการบอกเลิกสญัญาได้ 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาซื้อสารอินทรยี์ชวีภาพ กรมพฒันาที่ดิน  
(ผู้ฟ้องคดี) จึงได้สัง่ซื้อสารอินทรยี์ชีวภาพจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นแบบ 
ใบเสนอราคาต่อผู้ฟ้องคดีโดยรบัรองว่าเป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดีก าหนด 
ทุกประการ และได้เสนอราคาสารอินทรีย์ชีวภาพเป็นจ านวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท  
โดยจะส่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพใหผู้ฟ้้องคดอีย่างชา้ไม่เกนิวนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๔๗ เมื่อพ้น
ก าหนดแลว้ ยอมใหป้รบัรอ้ยละ ๐.๒ ต่อวนั ของราคาพสัดุทีย่งัไม่ไดร้บัมอบ ปรากฏว่าภายหลงั
จากที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบสารอินทรีย์ชีวภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗  
ผู้ฟ้องคดยีงัไม่สามารถตรวจรบัมอบงานดงักล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบตัิพเิศษของสารอินทรยี์
ชวีภาพไมส่ามารถตรวจรบัไดด้ว้ยตาเปล่า จงึไดสุ้่มตวัอย่างส่งไปใหก้รมวชิาการเกษตรตรวจสอบ
                                                           

 ๓๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๙ ถ้าการช าระหนี้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนกลายเป็นพน้วสิยัเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอนัจะโทษ
ลกูหนี้ไดไ้ซร ้เจา้หนี้จะเลกิสญัญานัน้เสยีกไ็ด ้



 

 

                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๓๗   
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คุณสมบตัิพิเศษ  ต่อมา กรมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ว่าสารอินทรยี์ชีวภาพ 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดสี่งมอบมคีุณสมบตัิพเิศษไม่ตรงกบัคุณสมบตัิพเิศษตามประกาศสอบราคาซื้อ 
คณะกรรมการตรวจรบัจงึปฏเิสธไม่รบัสารอนิทรยีช์วีภาพทีผู่ถู้กฟ้องคดสี่งมอบ และใหผู้ถู้กฟ้องคดี
รบัสารอนิทรยีช์วีภาพทัง้หมดกลบัไปเพื่อส่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพทีม่คีุณสมบตัถิูกต้องมาใหม ่ 
พร้อมทัง้ได้แจ้งขอสงวนสทิธใินการปรบัเป็นเงนิร้อยละ ๐.๒ ต่อวนั แต่ผู้ถูกฟ้องคดเีพกิเฉย 
ไมด่ าเนินการดงักล่าว ผูฟ้้องคดจีงึบอกเลกิสญัญากบัผูถู้กฟ้องคด ีและแจง้ใหผู้ถู้กฟ้องคดชี าระ
ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ บาทต่อวัน เป็นเงินวันละ ๓,๕๖๐ บาท นับแต่วันถัดจาก 
วนัครบก าหนดส่งมอบสนิค้าตามสญัญาจนถึงวนัที่ผู้ฟ้องคดบีอกเลิกสญัญา คดิเป็นเงนิค่าปรบั
ทัง้สิ้น ๙๒๙,๑๖๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ช าระ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีช าระเงนิค่าปรบัจ านวนดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ 
ผูฟ้้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   เมื่อกรมวชิาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสารอินทรยี์
ชวีภาพทีผู่้ฟ้องคดสี่งมอบมคีวามเหน็ว่า สารอนิทรยีช์วีภาพที่ส่งมอบมคีุณสมบตัพิเิศษไม่ตรง
ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศสอบราคา ผลการตรวจสอบดงักล่าวจงึมคีวามเชื่อถอืได ้ประกอบกบั
ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูฟ้้องคดไีดเ้ปิดโอกาสให้แก่ผูถู้กฟ้องคดใีนการส่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพ
ที่มคีุณสมบตัิถูกต้องมาใหม่แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้ด าเนินการส่งมอบใหม่แต่อย่างใด การที่
คณะกรรมการตรวจรบัปฏิเสธไม่รบัสารอินทรยี์ชีวภาพดังกล่าวไว้ จงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
และผู้ฟ้องคดชีอบที่จะใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาได้ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเรยีกค่าปรบัตามสญัญานัน้ ขอ้ ๑๓๘๓๘ ของระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า ในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถ
ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมกีารปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ หากจ านวน
เงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้ง ให้ส่วนราชการพจิารณาด าเนินการ
บอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง เวน้แต่คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มี
เงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ ใหห้วัหน้าส่วนราชการพจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น  
ดงันัน้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดมีสีทิธเิรยีกค่าปรบัจากผู้ถูกฟ้องคดไีด้ตัง้แต่วนัผดิสญัญา คอื 
                                                           

 ๓๘ ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมกีารปรบัตามสญัญา  
หรอืขอ้ตกลงนัน้ หากจ านวนเงนิค่าปรบัจะเกนิร้อยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพจิารณาด าเนินการ 
บอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง เวน้แต่คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น ใหห้วัหน้า
ส่วนราชการพจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น  
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วนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๔๗ อนัเป็นวนัถดัจากวนัครบก าหนดส่งมอบสารอนิทรยีช์วีภาพจนถงึวนั
บอกเลกิสญัญา คอื วนัที่ ๓ ธนัวาคม ๒๕๔๗ รวมเป็นระยะเวลา ๒๖๑ วนั ซึง่หากคดิเป็นเงนิ
ค่าปรบัทัง้สิ้นจะเป็นเงนิจ านวนถึง ๙๒๙,๑๖๐ บาท แต่การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยเวลาให้เน่ินนาน 
โดยไม่ยอมบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควร จนกระทัง่ค่าปรบัมีจ านวน 
สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงนิค่าวสัดุ ย่อมถือเป็นเหตุบกพร่องของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคด ี
จงึไมอ่าจอา้งเหตุว่าตอ้งส่งสารอนิทรยีช์วีภาพของผูถู้กฟ้องคดไีปตรวจสอบ และต้องโต้ตอบหนังสอื
ราชการ รวมทัง้เร่งรดัทวงถามกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายครัง้ มาเป็นเหตุให้มีระยะเวลาพอสมควร 
ก่อนที่จะบอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งกรณีนี้หากมีการเรียกค่าปรับตามสัญญา เงินค่าปรับ  
จะเกินร้อยละสิบของเงินค่าวัสดุ ผู้ฟ้องคดีจงึควรพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาตาม 
ขอ้ ๑๓๘ ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุฯ ขา้งตน้  อย่างไรกต็าม เงนิค่าปรบั
นัน้ นอกจากจะเป็นหลกัประกันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบตัิตามสญัญาแล้ว ยงัเป็นข้อตกลง 
ที่ก าหนดค่าเสียหายระหว่างคู่ส ัญญาไว้ล่วงหน้าในกรณีที่มีการผิดสญัญา แต่ถ้าปรากฏว่า 
เงนิค่าปรบัดงักล่าวสูงเกินไป ศาลก็มอี านาจพิจารณาลดค่าปรบัที่สูงเกินส่วนนัน้ได้ตามสมควร  
ทัง้นี้ ตามมาตรา ๓๘๓๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีนี้ เมื่อค่าปรบัมจี านวน 
สูงกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินค่าพัสดุที่จะจดัซื้อ ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รบัจาก 
การส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้และไม่ส่งมอบพัสดุตามสัญญา รวมทัง้
ประโยชน์ได้เสยีของคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายและเหตุบกพร่องอนัเกิดจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองแล้ว  
เห็นควรก าหนดให้ลดค่าปรับลงตามส่วนเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุที่จ ัดซื้อ  
คิดเป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจ านวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันถัดจากวันที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ร ับหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๑๘/๒๕๕๕) 
   
 

  

                                                           

 ๓๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๓ ถา้เบีย้ปรบัทีร่บินัน้สงูเกนิส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการทีจ่ะวนิิจฉยัว่าสมควร
เพียงใดนัน้ ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่ทางได้เสียในเชิงทรพัย์สิน  
เมือ่ไดใ้ชเ้งนิตามเบีย้ปรบัแลว้ สทิธเิรยีกรอ้งขอลดกเ็ป็นอนัขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทท่ี ๒๑ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัอนุญาโตตลุาการ 

 
 

๑. การแต่งตัง้อนุญาโตตลุาการ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๒. การร้องคดัค้านอนุญาโตตุลาการ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๓. การเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ 

 

 การวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทท่ีเกิดจากสญัญาทางปกครอง คณะอนุญาโตตุลาการ
จะต้องค านึงถึงหลกัการจดัท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง กล่าวคือ การคุ้มครอง
ประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์ส่วนรวมย่อมอยู่เหนือกว่าประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
เสมอ แต่หากการปฏิบติัตามสญัญาทางปกครองก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สญัญา
เอกชน คู่สญัญาฝ่ายเอกชนกมี็สิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองชดใช้เยียวยาความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นได้  ดงันัน้ การท่ีคู่สญัญาฝ่ายเอกชนยกเอาเหตุท่ีฝ่ายปกครองผิดนัดไม่จ่าย 
เงินค่าจ้างตามสัญญามาบอกเลิกสัญญา โดยท าให้การจดัท าบริการสาธารณะของ 
ฝ่ายปกครองต้องหยุดชะงกัจึงไม่อาจกระท าได้ การท่ีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า
กรณีท่ีฝ่ายปกครองไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่เอกชนคู่สญัญาในก าหนดเวลา ถือว่าเป็นฝ่าย
ผิดนัดและผิดสญัญา เอกชนคู่สญัญาจึงมีสิทธิบอกเลิกสญัญา และการท่ีเอกชนคู่สญัญา
บอกเลิกสญัญากบัฝ่ายปกครองเป็นการบอกเลิกสญัญาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็น 
ค าช้ีขาดท่ีฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๔ วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซ่ึงถือว่าค าวินิจฉัยช้ีขาดดงักล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของสญัญาอนุญาโตตุลาการ และการ
ยอมรบัหรือบงัคบัตามค าช้ีขาดนัน้จะเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
อนัดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ข) แห่งพระราชบญัญติั
เดียวกัน จึงมีเหตุสมควรท่ีศาลปกครองจะพิพากษาให้เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตลุาการดงักล่าว 
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 สรปุข้อเทจ็จริง 
 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (ผู้ร้อง)  ว่าจ้างผู้คดัค้านให้ก่อสร้าง
ระบบชลประทานและโรงไฟฟ้า โครงการห้วยยะโม่ จงัหวดัตาก ปรากฏว่าภายหลงัจากมกีาร
ด าเนินงานตามสญัญา ผู้ร้องไม่จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๐ ให้แก่ผู้ค ัดค้าน ผู้คดัค้านจึงหยุด
ด าเนินการก่อสร้างและบอกเลิกสัญญากับผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่าผู้ค ัดค้านไม่สามารถท างาน  
ให้แล้วเสร็จได้ จึงมหีนังสือแจ้งให้ช าระค่าปรบัและมีหนังสือบอกเลิกสัญญาในเวลาต่อมา 
หลงัจากนัน้ ผู้คดัคา้นไดเ้สนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้ผูร้อ้งชดใช้ค่าเสยีหาย
จากการไม่จ่ายเงนิค่าจ้างให้แก่ผู้คดัค้าน ส่วนผู้ร้องก็ได้ยื่นข้อเรยีกร้องแย้งเรยีกค่าปรบัและ
ค่าเสยีหายจากการจา้งผูร้บัจา้งรายใหม ่ซึง่คณะอนุญาโตตุลาการไดว้นิิจฉัยชีข้าดว่า การทีผู่ร้อ้ง
ไม่จ่ายเงนิค่าจ้างงวดที่ ๑๐ ให้แก่ผู้คดัค้านภายในก าหนดเวลา ถือว่าผู้ร้องเป็นฝ่ายผิดนัด 
และผดิสญัญา ผู้คดัค้านจงึมสีทิธบิอกเลกิสญัญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์การทีผู่ค้ดัคา้นมหีนงัสอืบอกเลกิสญัญากบัผูร้อ้งจงึเป็นการบอกเลกิสญัญาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ผู้รอ้งชดใช้ค่าเสยีหายแก่ผู้คดัค้านเป็นเงนิจ านวน ๒๙,๔๕๕,๘๑๑.๙๔ บาท 
พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนัที่ยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืเสนอขอ้พพิาทเป็นต้นไป
จนถงึวนัช าระเสรจ็ แต่ผู้รอ้งเหน็ว่าค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าวฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
และขดัแย้งต่อขอ้เท็จจรงิ จงึฟ้องขอให้ศาลปกครองมคี าพพิากษาหรอืมคี าสัง่เพกิถอนค าชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว   
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 สญัญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานและโรงไฟฟ้า โครงการห้วยยะโม่ จงัหวดัตาก 
ระหว่างผูร้อ้งกบัผูค้ดัคา้น เป็นสญัญาทีม่คีู่สญัญาฝา่ยหน่ึง คอื ผูร้อ้งเป็นหน่วยงานทางปกครอง 
มวีตัถุประสงค์แห่งสญัญาให้ผู้คดัค้านท าการก่อสร้างระบบชลประทานและโรงไฟฟ้าแก่ผู้ร้อง 
และผูร้อ้งจะจ่ายเงนิค่าจา้งใหแ้ก่ผูค้ดัคา้นเป็นการตอบแทนตามเนื้องานทีท่ าส าเรจ็ในแต่ละงวดงาน 
ซึ่งระบบชลประทานและโรงไฟฟ้าที่ผู้คดัค้านท าการก่อสร้างนัน้ ถือว่าเป็นทรพัย์สนิที่ผู้ร้อง 
ในฐานะหน่วยงานทางปกครองใชเ้ป็นเครื่องมอืโดยตรงในการจดัท าบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์
แก่ประชาชนได้ใช้ในสิง่อุปโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินชวีติ สญัญาระหว่างผู้ร้องกบัผู้คดัค้าน  
จงึเป็นสญัญาจดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค อนัเป็นสญัญาทางปกครอง ซึง่แมใ้นระบบกฎหมายไทย
จะไม่มกีฎหมายลายลกัษณ์อกัษรทีใ่ชบ้งัคบักบัสญัญาทางปกครองเป็นการเฉพาะ แต่แนวความคดิ
รวมทัง้หลกักฎหมายทัว่ไปที่เกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองต่างอยู่บนพื้นฐานของระบบกฎหมาย
มหาชนซึ่งมุ่งเน้นก าหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการด าเนินกิจการทางปกครอง 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมหีลกัการให้ฝ่ายปกครองมอี านาจมหาชน
เหนือกว่าเอกชนเพื่อใหก้ารจดัท าบรกิารสาธารณะของรฐับรรลุผลอย่างมปีระสทิธภิาพ และเมื่อ



 
 
                                                                                                          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๔๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สญัญาทางปกครองถูกจดัว่าเป็นเครื่องมอืของฝ่ายปกครองในการจดัท าบรกิารสาธารณะแล้ว 
การปฏบิตัติามสญัญาทางปกครองจงึอยู่ภายใต้หลกัการจดัท าบรกิารสาธารณะทีส่ าคญั ๓ ประการ 
อนัได้แก่ (๑) หลกัว่าด้วยความเสมอภาคของผู้ใช้บรกิารสาธารณะ (๒) หลกัว่าด้วยความต่อเนื่อง
ของการบรกิารสาธารณะ และ (๓) หลกัว่าดว้ยการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหก้ารบรกิารสาธารณะ
เหมาะสมกบัเหตุการณ์และสอดคลอ้งต่อความต้องการของประชาชน ด้วยหลกัการบรกิารสาธารณะ
ทัง้สามประการดงักล่าว การปฏบิตัติามสญัญาทางปกครองเพื่อใหก้ารบรกิารสาธารณะบรรลุผล 
คู่สญัญาฝา่ยปกครองจงึมอี านาจพเิศษหรอืเอกสทิธิเ์หนือคู่สญัญาฝา่ยเอกชน เช่น อ านาจในการ
ควบคุมดแูลใหคู้่สญัญาฝา่ยเอกชนปฏบิตัติามสญัญา อ านาจในการบงัคบัใหคู้่สญัญาฝ่ายเอกชน
ปฏบิตัิตามสญัญา อ านาจในการแก้ไขข้อก าหนดของสญัญาได้ฝ่ายเดยีว และอ านาจในการ 
เลิกสญัญาฝ่ายเดียว เป็นต้น โดยเอกชนผู้เข้ามาเป็นคู่สญัญากับฝ่ายปกครองมหีน้าที่ต้อง 
ปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง และต้องยอมรับอ านาจพิเศษหรือเอกสิทธิข์องคู่ส ัญญา 
ฝ่ายปกครองดงักล่าว  ดงันัน้ เมื่อสญัญาทางปกครองที่จดัท าขึ้นระหว่างผู้ร้องกับผู้คดัค้าน 
มคีวามแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งที่คู่ส ัญญามีความสัมพันธ์ในลักษณะเท่าเทียมกันและ
คู่สญัญาจะต้องเคารพต่อเจตนาของสญัญาเป็นส าคญั การน ากฎหมายที่ใช้บงัคบักับสญัญา 
ทางแพ่งมาใช้บงัคบักับสญัญาทางปกครองระหว่างผู้ร้องกับผู้คดัค้าน จงึต้องไม่ขดัหรอืแย้ง  
ต่อหลกัการบรกิารสาธารณะดงักล่าวดว้ย   

 และโดยที่มาตรา ๓๔ วรรคสี่๑ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติว่า  
การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา หากเป็นข้อพิพาท 
ทางการคา้ใหค้ านึงถงึธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ทีใ่ชก้บัธุรกรรมนัน้ดว้ย  จากบทบญัญตัดิงักล่าว
แสดงใหเ้หน็ว่า การวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาททีเ่กดิจากสญัญาทางปกครอง คณะอนุญาโตตุลาการ
จะต้องค านึงถงึหลกัการจดัท าบรกิารสาธารณะของฝ่ายปกครองประกอบกนัดว้ย ซึง่กรณีพพิาทน้ี
คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดว่า การที่ผู้ร้องไม่จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๐ ให้แก่ 

                                                           
 ๑ พระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๓๔ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทก าหนดให้น ามาใช้บงัคบักับ  
ขอ้พิพาท ในกรณีที่มกีารก าหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความมไิด้ก าหนดไว้โดยชดัแจ้ง  
ใหห้มายความถงึกฎหมายสารบญัญตั ิมใิช่กฎหมายว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมายของประเทศนัน้ 
 ในกรณีที่คู่พิพาทมไิด้ก าหนดถึงกฎหมายที่จะน ามาใช้บงัคบักบัข้อพิพาทไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด  
ข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ให้พิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกัน  
แห่งกฎหมายทีค่ณะอนุญาโตตุลาการเหน็สมควรน ามาปรบัใช ้
 คู่พิพาทอาจก าหนดไว้โดยชดัแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการมอี านาจชี้ขาดขอ้พิพาทโดยใช้หลกัแห่งความสุจริต  
และเป็นธรรม 
 การวนิิจฉยัชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการตอ้งเป็นไปตามขอ้สญัญา และหากเป็นขอ้พพิาททางการคา้ใหค้ านึงถงึ 
ธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ทีใ่ชก้บัธุรกรรมนัน้ดว้ย  



 
 
๙๔๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้คดัค้านภายในก าหนดเวลา ถอืว่าผู้รอ้งเป็นฝ่ายผดินัดและผดิสญัญา ฝ่ายผู้คดัค้านจงึมสีทิธ ิ
บอกเลกิสญัญาตามมาตรา ๓๘๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้คดัค้าน 
มหีนังสอืบอกเลกิสญัญากบัผู้รอ้ง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยชอบดว้ยกฎหมาย กรณีจงึมปีระเดน็
ที่ต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ร้องไม่จ่ายเงนิค่าจ้างงวดที่ ๑๐ ให้แก่ผู้คดัค้านภายในก าหนดเวลา  
ท าให้ผู้คดัค้านมสีทิธบิอกเลกิสญัญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
หรอืไม ่

 โดยที่มาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบญัญตัิที่ให้สทิธ ิ
ในการบอกเลกิสญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ป็นเจา้หน้ีในกรณีทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงผดินัดช าระหน้ี 
โดยมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหน้ีในฐานะปจัเจกบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  
แต่ส าหรบัการปฏบิตัติามสญัญาทางปกครองนัน้ จะให้ความส าคญักบัภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
ในการจดัท าบรกิารสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลกั และการ
คุ้มครองประโยชน์ของมหาชนหรอืประโยชน์ส่วนรวมในการปฏบิตัิตามสญัญาทางปกครอง 
จะอยู่เหนือกว่าประโยชน์ของปจัเจกบุคคลเสมอ  อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบตัิตามสญัญา 
ทางปกครองก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน คู่สญัญาฝ่ายเอกชนกม็สีทิธเิรยีกรอ้ง
ให้ฝ่ายปกครองชดใช้เยยีวยาความเสยีหายที่เกิดขึ้นได้  ดงันัน้ การบอกเลกิสญัญาทางปกครอง 
ของคู่ส ัญญาฝ่ายเอกชนโดยท าให้การบริการสาธารณะต้องหยุดชะงกัไม่บรรลุวัตถุประสงค ์ 
จงึไม่อาจกระท าได ้ นอกจากนี้ ตามหลกักฎหมายทัว่ไปเกี่ยวกบัการสิ้นสุดของสญัญาทางปกครอง
ก าหนดว่า สญัญาทางปกครองอาจสิ้นสุดลงด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ ประการ คอื 
ประการแรก สญัญาทางปกครองสิ้นสุดลงตามปกตเิมื่อคู่สญัญาบรรลุวตัถุประสงค์ของสญัญา 
และประการที่สอง สญัญาทางปกครองสิ้นสุดลงด้วยการเลกิสญัญา ซึ่งการเลกิสญัญาทางปกครอง
อาจเกิดขึน้ได้ใน ๔ กรณี ดงันี้ (๑) การเลกิสญัญาโดยความยนิยอมของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย  
(๒) การเลกิสญัญาเมื่อสญัญาเลกิกนัโดยปรยิาย เช่น มเีหตุสุดวสิยัท าให้วตัถุประสงค์ของสญัญา
หมดไป (๓) การเลกิสญัญาเมื่อศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้ลกิสญัญา และ (๔) การเลกิสญัญา
โดยคู่สญัญาฝ่ายปกครองเลกิสญัญาฝ่ายเดยีว กรณีจงึเห็นได้ว่า การที่ผู้คดัค้านยกเอาเหตุที ่
ผูร้อ้งผดินดัช าระหนี้มาบอกเลกิสญัญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
โดยท าใหก้ารจดัท าบรกิารสาธารณะของผูร้อ้งต้องหยุดชะงกั ผูค้ดัคา้นไม่อาจกระท าได้ ค าวนิิจฉัย 
ชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการจงึเป็นค าชี้ขาดทีฝ่่าฝืนต่อมาตรา ๓๔ วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตัิ
อนุญาโตตุลาการฯ ซึง่ถอืว่าค าวนิิจฉยัชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าวไม่อยู่ในขอบเขต

                                                           
 ๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 มาตรา ๓๘๗ ถ้าคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ อกีฝ่ายหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน้
ช าระหนี้ภายในระยะเวลานัน้กไ็ด ้ถา้และฝา่ยนัน้ไมช่ าระหนี้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใหไ้ซร ้อกีฝา่ยหนึ่งจะเลกิสญัญาเสยีกไ็ด ้ 
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ของสญัญาอนุญาโตตุลาการ และการยอมรบัหรอืการบงัคบัตามค าชี้ขาดนัน้จะเป็นการขดัต่อ
ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ข) 
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั     
 เมื่อผู้คดัค้านไม่มสีทิธบิอกเลกิสญัญา สญัญาระหว่างผู้รอ้งกบัผู้คดัค้านจงึต้องด าเนิน
ต่อไป แต่ผู้คดัค้านกลบัหยุดด าเนินการก่อสร้างทัง้ที่งานก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จตามสญัญา  
การหยุดด าเนินการก่อสร้างของผู้ค ัดค้านจึงท าให้ ผู้ร้องได้ร ับความเสียหาย  ดังนั ้น  
เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการยงัมไิดพ้จิารณาความเสยีหายของผูร้อ้งตามขอ้เรยีกรอ้งแยง้ คดจีงึมเีหตุ
อนัสมควรที่ศาลปกครองจะพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว
ทัง้หมด เพื่อใหคู้่พพิาททัง้สองฝา่ยไดน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอกีครัง้หน่ึง 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๗๖/๒๕๕๔)  
 

๔. การบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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บทท่ี ๒๒ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

 
๑. องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ  

 

 ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
 

 ค าสัง่ของประธานกรรมการการเลือกตัง้ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบติดตาม
การด าเนินกิจการของพรรคการเมือง เป็นค าสัง่ภายในของหน่วยงานทางปกครองท่ีมิได้
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าท่ีของพรรคการเมืองใด ในอนัท่ีจะมีสิทธิ
ฟ้องขอให้เพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวต่อศาลปกครองได้ 
 โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
มีอ านาจในการออกประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรเงินสนับสนุนแก่ 
พรรคการเมือง และควบคมุดแูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน และเงินสนับสนุนส่วนหน่ึง
ให้จดัสรรเงินสนับสนุนในเร่ืองค่าไปรษณียากรและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคให้แก่
พรรคการเมือง   ดงันัน้  การออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง จึงเป็น
การด าเนินการตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ เมื่อประกาศดงักล่าวมิได้มีลกัษณะเป็นการ
เลือกปฏิบติัต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือมีลกัษณะเป็นการแทรกแซง
การด าเนินกิจการทางการเมืองของพรรคการเมือง การออกประกาศดงักล่าวจึงชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดเีป็นหวัหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่า ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายจาก 
การที่ประธานกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และที่ ๒ 
ตามล าดบั) ออกประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง กองทุนเพื่อการพฒันาพรรคการเมอืง 
ลงวนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิ
สนับสนุนพรรคการเมอืง ท าให้พรรคการเมอืงทีไ่ม่มสีมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยู่ในสงักดัพรรค
ตอ้งถูกลดิรอนสทิธทิีอ่าจจะไดร้บัการสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว นอกจากนัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง
ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสนับสนุนค่าไปรษณียากร
และค่าสาธารณูปโภคใหแ้ก่พรรคการเมอืง ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ สรา้งเงื่อนไข
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เชิงบังคับไม่ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าที่ควรแก่พรรคการเมืองที่ตัง้ขึ้น ใหม ่ 
อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยงัได้มีหนังสือให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้และผู้อ านวยการ 
การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั ตรวจสอบตดิตามและให้การสนับสนุนการด าเนินกจิการ
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคในพื้นที่ แล้วรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลอืกตัง้ทราบเป็นระยะ ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่า การกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าโดยไม่มกีฎหมาย 
ใหอ้ านาจ นอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนด ลดิรอนสทิธเิสรภีาพของบุคคลในการ
ด าเนินกจิการพรรคการเมอืง และเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอใหม้คี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ทีใ่หป้ระธานกรรมการ
การเลือกตัง้และผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดัเข้าไปตรวจสอบติดตาม  
การปฏิบตัิงานของสาขาพรรคการเมอืง  ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง กองทุน 
เพื่อการพฒันาพรรคการเมอืงทุกฉบบั และประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีารสนบัสนุนค่าไปรษณยีากรและค่าสาธารณูปโภคใหแ้ก่พรรคการเมอืง   
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นองค์กรที่จ ัดตัง้ขึ้นตามรัฐธรรมนูญและมีอ านาจหน้าที่ 
ตามมาตรา ๑๔๔๑ และมาตรา ๑๔๕๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 

                                                 
๑-๒ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

         มาตรา ๑๔๔ คณะกรรมการการเลือกตัง้ เ ป็นผู้ควบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั ้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมทัง้การออกเสยีงประชามต ิใหเ้ป็นไป
โดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

         ประธานกรรมการการเลือกตัง้เป็นผู้ร ักษาการตามกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิและกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และเป็นนายทะเบยีน
พรรคการเมอืง 

      มาตรา ๑๔๕ คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
     (๑) ออกประกาศก าหนดการทัง้หลายอนัจ าเป็นแก่การปฏบิตัติามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
     (๒) มคี าสัง่ใหข้า้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ  

ส่วนทอ้งถิน่ หรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั ปฏบิตักิารทัง้หลายอนัจ าเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
     (๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญัหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตาม 

มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
     (๔) สัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือออกเสียงปร ะชามติใหม่ในหน่วยเลือกตัง้ใดหน่วยเลือกตัง้หนึ่ งหรือ 

ทุกหน่วยเลอืกตัง้ เมือ่มหีลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้่าการเลอืกตัง้หรอืการออกเสียงประชามตใินหน่วยเลอืกตัง้นัน้ๆ มไิดเ้ป็นไปโดย
สุจรติและเทีย่งธรรม 

     (๕) ประกาศผลการเลอืกตัง้และการออกเสยีงประชามต ิ
     (๖) ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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๒๕๔๐ จึงเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสัง่ หรือมติใดๆ  
ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอ านาจตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสองของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ ประกอบกบัมาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ จงึมฐีานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัตาม
มาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดกีล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคด ี
ทัง้สองออกประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพฒันาพรรคการเมอืง 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีารสนับสนุนค่าไปรษณียากร 
และค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมอืง และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ให้ประธานกรรมการ 
การเลอืกตัง้และผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดัตดิตาม ตรวจสอบให้ค าปรกึษา
แนะน าในการด าเนินกจิการทางการเมอืงของพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงในท้องที ่
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษา 
หรือค าสัง่ให้เพิกถอนประกาศและค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองดังกล่าว เป็นคดีพิพาท 
เกีย่วกบัการทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐักระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 อย่างไรก็ตาม การออกค าสัง่ให้ประธานกรรมการการเลอืกตัง้และผู้อ านวยการ 
การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดัเขา้ไปตรวจสอบตดิตามการปฏบิตังิานของพรรคการเมอืง
และสาขาพรรคการเมอืง นัน้ เป็นการออกค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาเพื่อมอบหมายการปฏบิตัิ
หน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ค าสัง่ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นค าสัง่ภายในของหน่วยงาน 
ทางปกครองที่มไิด้มผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะท าให ้

                                                                                                                                            
          ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งจากบุคคลใด หรอื

เรยีกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า ตลอดจนขอใหศ้าล พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ ด าเนินการเพือ่ประโยชน์แห่งการปฏบิตัหิน้าที ่การสบืสวน สอบสวน หรอืวนิิจฉยัชีข้าด 

          คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจแต่งตัง้บุคคล คณะบุคคล หรอืผูแ้ทนองค์การเอกชน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
มอบหมาย 
 

๓-๔ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 มาตรา ๕  ใหป้ระธานกรรมการการเลอืกตัง้รกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และใหม้อี านาจ
ออกประกาศของคณะกรรมการการเลอืกตัง้เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 ประกาศของคณะกรรมการเลอืกตัง้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 มาตรา ๖  ให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้เป็นนายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 
 ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหน้าที่รบัค าขอจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง ควบคุม ตรวจสอบ 
การด าเนินงานของพรรคการเมอืง และปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 



 
 
๙๔๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผูฟ้้องคดมีสีทิธฟ้ิองเพกิถอนค าสัง่น้ีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองฯ  
 ส าหรบัประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง กองทุนเพื่อการพฒันาพรรคการเมอืง 
ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นัน้ เมื่อปรากฏว่าในระหว่าง 
การพจิารณาคดขีองศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดไีดอ้อกประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เรือ่ง กองทุนการพฒันาพรรคการเมอืงฉบบัใหมแ่ละใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา อนัมผีลเป็นการยกเลกิประกาศฉบบัพพิาท  ดงันัน้ เหตุแห่งการฟ้องคด ี
จงึหมดสิ้นไป ศาลปกครองไม่จ าต้องออกค าบงัคบัตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองฯ 
 ส าหรบัประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสนับสนุน 
ค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคให้แก่พรรคการเมือง  นัน้  เมื่อพิจารณามาตรา ๕๖  
วรรคหนึ่ง๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง๖ มาตรา ๖๑๗ มาตรา ๖๒๘ และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)๙ 
แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้วเห็นได้ว่า 
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมอืงได้ก าหนดให้รฐัจดัสรรเงนิให้แก่พรรคการเมอืงเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินกจิการทางการเมอืง โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ในฐานะนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 
และเป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัขิา้งต้น และผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ มอี านาจในการออกประกาศ

                                                 
 

๕-๙ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 มาตรา ๕๖  ให้มกีองทุนเพื่อการพฒันาพรรคการเมอืงในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพื่อใช้เป็น  
ทุนหมุนเวยีนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมอืงและการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกบัการพฒันาพรรคการเมอืงตามที่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด โดยกองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มอี านาจและหน้าที่ในการจดัสรรเงนิสนับสนุนแก่พรรคการเมอืง  
และควบคุมดแูลการใชจ้่ายเงนิทุนหมนุเวยีน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๑  คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาจก าหนดใหพ้รรคการเมอืงไดร้บัการสนับสนุนในเรื่องค่าไปรษณียากร 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสาธารณูปโภค และดา้นอื่นๆ เพื่อด าเนินกจิการในทางการเมอืงอย่างเท่าเทยีมกนัตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร  
ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 
 มาตรา ๖๒  พรรคการเมอืงที่ได้รบัเงนิสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงนิสนับสนุนให้เป็นไปตามที่บญัญัติไว้ในส่วนนี้  
และจะต้องจดัท ารายงานการใช้จ่ายเงนิสนับสนุนของพรรคการเมอืงในรอบปีปฏิทนิให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิและยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๕  พรรคการเมอืงย่อมเลกิหรอืยุบดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) ไมด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๖๒ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 
 
                                                                                                                              แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๔๙ 
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรเงนิสนับสนุนแก่พรรคการเมอืง และควบคุมดูแลการใชจ้่าย
เงนิทุนหมนุเวยีน และเงนิสนับสนุนส่วนหนึ่งใหจ้ดัสรรเป็นเงนิสนับสนุนในเรื่องค่าไปรษณียากร
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสาธารณูปโภคใหแ้ก่พรรคการเมอืง  ดงันัน้ การออกประกาศคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสนับสนุนค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคใหแ้ก่
พรรคการเมอืง จงึเป็นการด าเนินการตามทีก่ฎหมายใหอ้ านาจไว ้ อกีทัง้ ประกาศฉบบัดงักล่าว 
มวีตัถุประสงค์ให้พรรคการเมอืงทุกพรรคมสีทิธิที่จะได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
พฒันาพรรคการเมอืงในส่วนค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภคภายใต้เงื่อนไขหลกัเกณฑ์
เดียวกัน และให้มกีารควบคุมค่าใช้จ่ายเงนิสนับสนุนดงักล่าวเพื่อให้พรรคการเมอืงที่ได้รบั  
เงนิสนับสนุนน าไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์ของกองทุน มไิด้มลีกัษณะเป็นการ 
เลอืกปฏบิตัแิก่บุคคลใดหรอืพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรอืมลีกัษณะ
เขา้ไปแทรกแซงการด าเนินกจิการทางการเมอืงของพรรคการเมอืงแต่อย่างใด ประกาศดงักล่าว
จงึชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๘๒/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๒ ผูต้รวจการแผน่ดิน 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๓ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. องคก์รอ่ืนตามรฐัธรรมนูญ 

 

 ๒.๑ องคก์รอยัการ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๓ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 



 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๒๓ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
๑. การร้องทุกขแ์ละกล่าวโทษ 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๓. การจบั ขงั จ าคกุ ค้น และปล่อยตวัชัว่คราว 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๔. การแจ้งข้อหา 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๕. การสอบสวน 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๖. การเปรียบเทียบปรบั 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๗. การสรปุส านวนและการสัง่คดี 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๘. การด าเนินการเก่ียวกบัของกลางในคดีอาญา 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 
  

 



 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๒๔ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการพระราชทานอภยัโทษและการราชทณัฑ ์
 
๑. การพระราชทานอภยัโทษ 
 

 คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเป็นคดีความผิดร้ายแรง มีผลกระทบต่อ 
คนจ านวนมาก รวมทัง้อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ อีกหลายประการ  
ดงันัน้ การท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดเง่ือนไขอนัเป็น
การจ ากดัสิทธิการได้รบัพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้้องโทษในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด
แตกต่างจากผู้ต้องโทษในคดีความผิดอ่ืนๆ จึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและ
เป็นการจ าเป็นเพ่ือรกัษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บทบญัญัติดังกล่าวจึงมิใช่
บทบญัญติัท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องโทษในคดียาเสพติด มิใช่เป็นการ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม หรือขดัต่อหลกัความเสมอภาคของบุคคล หรือจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องโทษในคดียาเสพติดโดยไม่ค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
นอกจากนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบัผู้ต้องโทษท่ีคดีถึงท่ีสุดและได้รบัโทษ
มาแล้วในระยะเวลาหน่ึง การท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้
น าระยะเวลาส้ินสุดของคดีมาเป็นเง่ือนไขในกรณีผู้ต้องโทษในคดีเก่ียวกบัยาเสพติด 
จะได้รบัพระราชทานอภยัโทษ จึงไม่ขดัต่อหลกัความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั 
ในกฎหมายแก่ผู้ต้องโทษในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดซ่ึงต้องโทษตามค าพิพากษา 
ถึง ท่ีสุดภายหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษใช้บังคับ   ดัง นั้น  
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นพระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผูฟ้้องคดฟ้ีองว่า ผูฟ้้องคดเีป็นนกัโทษเดด็ขาดในความผดิฐานร่วมกนัมเีมทแอมเฟตามนี
ไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย มเีฮโรอนีและมอีเีฟลดรนีไว้ในครอบครองเกินปรมิาณทีร่ฐัมนตรี
ประกาศก าหนด และในความผดิฐานร่วมกนัมอีาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ซึง่ศาลฎกีามคี าพพิากษาใหจ้ าคุก ๕๐ ปี  ต่อมา เนื่องในโอกาสพระราชพธิี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดไีด้รบัพระราชทาน
อภยัโทษในฐานความผดิร่วมกนัมอีาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั
อนุญาต และได้ร ับการลดโทษในฐานความผิดมีเฮโรอีนและอีเฟลดรีนไว้ในครอบครอง 



 
 
๙๕๔    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ทัง้นี้ ตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน 
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนความผิดฐานมเีมทแอมเฟตามนีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รบัพระราชทานอภัยโทษเน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องโทษตามค าพิพากษา 
ถงึทีสุ่ดให้จ าคุกเกนิ ๘ ปี ในความผดิฐานผลติ น าเขา้เพื่อส่งออก หรอืผลติ น าเขา้หรอืส่งออก
เพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่ายหรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย ภายหลงัวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีา
พระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ มผีลใชบ้งัคบั ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการก าหนดเงื่อนไขทีจ่ะไดร้บั
พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่เป็นธรรม ไม่ค านึงถึงศักดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย์ ท าให้เกิดการลดโทษที่แตกต่างกันต่อผู้ต้องโทษในคดีความผิดเดียวกัน  
หากผู้ต้องโทษนั ้นมีก าหนดวันที่คดีถึงที่สุดต่างกัน บทบัญญัติของพระรา ชกฤษฎีกา 
ฉบบัดงักล่าวจงึขดัต่อหลกันิติธรรมและขดัต่อหลกัความเสมอภาค  ขอให้ศาลมคี าพพิากษา 
หรือค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัสิทธิลดหย่อนโทษเช่นเดียวกับผู้ต้องโทษในคดีความผิดอื่นๆ  
และได้รบัการคืนสิทธิที่จะได้รบัพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน  
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การที่บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๑)๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดเงื่อนไขในการได้รบัพระราชทานอภยัโทษให้กบัผูต้้องโทษในคดคีวามผดิ
เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ค้า และศาลได้ก าหนดโทษอย่างสูงแก่ผู้ต้องโทษเนื่องจากเป็น 
ผูค้า้รายใหญ่นัน้ เป็นการก าหนดเงือ่นไขการจะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษจากความจ าเป็นทีร่ฐั
ต้องมมีาตรการเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่จะกระท าความผิดฐานนี้ได้ค านึงถึงว่าการกระท าเช่นนัน้  
รฐัถือเป็นอันตรายที่ร้ายแรงต่อสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รบัผลร้ายทัง้จากการถูกลงโทษ 
ที่หนักกว่าในคดีความผิดอื่น รวมถึงการจะได้รบัการลดหย่อนผ่อนโทษที่น้อยกว่า ทัง้นี้  
เพื่อวตัถุประสงค์ในการยบัยัง้ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และคดคีวามผดิเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิเป็นคดคีวามผดิรา้ยแรง มผีูไ้ดร้บัผลกระทบและตกเป็นเหยื่อเป็นจ านวนมาก รวมถงึ
พิษภัยของยาเสพติดนัน้มีผลเป็นการบ่อนท าลายทรพัยากรมนุษย์ ทัง้การเสพยาเสพติด  
ไดก่้อใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรมและเกดิเป็นปญัหาสงัคมอื่นๆ ตามมาอกีหลายประการ  ดงันัน้ 

                                                 
 ๑ พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐  
   มาตรา ๑๒ นกัโทษเดด็ขาดดงัต่อไปนี้ไมอ่ยู่ในขา่ยไดร้บัพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีานี้  
   (๑) ผู้ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเกินแปดปี จ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตภายหลังวันที่ 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงัคบัในความผิดฐานผลิต น าเข้าหรือส่งออก หรือผลิต น าเข้า 
หรอืส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่ายหรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิให้โทษ กฎหมาย 
ว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอืกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     ๙๕๕ 
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บทบญัญตัมิาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่ าหนด
เงือ่นไขอนัเป็นการจ ากดัสทิธกิารไดร้บัพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบั
ยาเสพติดแตกต่างจากผู้ต้องโทษในคดีความผิดอื่นๆ จงึมีเหตุผลความจ าเป็นที่หนักแน่น 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของสงัคม จงึมใิช่เป็น
บทบญัญตัิที่จ ากัดสิทธิและเสรภีาพของผู้ต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดให้โทษ  
และมใิช่เป็นการเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล หรอืขดัต่อหลกัความเสมอภาคของบุคคล 
หรอืเป็นการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิโดยไม่ค านึงถงึ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคของบุคคล อกีทัง้แมผู้ฟ้้องคดจีะไม่ไดร้บัพระราชทาน
อภัยโทษตามมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยงัได้รบั
พระราชทานอภยัโทษตามบทบญัญตัอิื่นของพระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ แมจ้ะได้รบัพระราชทาน
อภยัโทษในสดัส่วนทีน้่อยกว่าผูต้้องโทษในคดคีวามผดิอื่นๆ กต็าม แต่กแ็สดงใหเ้หน็ว่าเงื่อนไข
การได้รบัพระราชทานอภยัโทษของพระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ยงัคงใช้หลกัแห่งความเมตตา 
ความกรุณา เพื่อให้ผู้กระท าผดิในคดทีี่เกี่ยวกบัยาเสพติดได้ส านึกและมโีอกาสแก้ไขตนเอง  
ดงันัน้ บทบญัญตัมิาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักล่าวจงึชอบดว้ยกฎหมาย 
 ส าหรับกรณีที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดใหน้ าระยะเวลาสิน้สุดของคดมีาเป็นเงื่อนไขในกรณีทีผู่ต้้องโทษ
ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้ร ับพระราชทานอภัยโทษนั ้น เมื่อมาตรา ๒๕๙๒  
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ก าหนดว่าการขอพระราชทานอภยัโทษจะกระท าได้
ต่อเมื่อคดคีวามผดิของผู้ขอนัน้ต้องถงึที่สุด  ดงันัน้ เมื่อจะมกีารพระราชทานอภยัโทษเงื่อนไข
ดงักล่าวจงึน ามาบญัญตัปิระกอบกนักบัเงื่อนไขที่ว่าผู้ต้องโทษทีจ่ะได้รบัพระราชทานอภยัโทษ
จะต้องได้รบัโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดนัน้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นหลกัการที่มมีา 
ตัง้แต่เดมิแล้ว  ทัง้นี้ การก าหนดให้มเีงื่อนไขดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพระราชทานอภยัโทษ
ในแง่ที่ว่ารฐันัน้มไิด้ละเลยต่อการลงโทษผู้กระท าความผดิตามโทสานุโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
นอกจากนัน้ ยงัเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมคีวามแน่นอนว่าคดีของผู้ที่จะได้รบัพระราชทาน 
อภยัโทษนัน้ได้ถึงที่สุดแล้ว และผู้กระท าผดิได้รบัการก าหนดโทษในความผดิเรื่องใดและเป็น
จ านวนทีแ่น่นอน ซึง่จ าเป็นต่อการคดิค านวณสดัส่วนการลงโทษตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎกีา
พระราชทานอภยัโทษในแต่ละฉบบั  ในทางกลบักัน หากจะมิให้น าเงื่อนไขที่ให้ผู้ต้องโทษ 
ทีจ่ะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษจะต้องไดร้บัโทษมาบา้งแลว้ระยะเวลาหนึ่งมาใชบ้งัคบั จะท าใหเ้กดิ

                                                 
 ๒ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 มาตรา ๒๕๙ ผู้ต้องค าพพิากษาให้รบัโทษอย่างใดๆ หรอืผู้ที่มปีระโยชน์เกีย่วขอ้ง เมื่อคดถีึงที่สุดแลว้ ถ้าจะทูลเกล้าฯ 
ถวายเรือ่งราวต่อพระมหากษตัรยิข์อรบัพระราชทานอภยัโทษ จะยืน่ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมกไ็ด้ 
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ความเหลื่อมล ้าและแตกต่างกันในการลงโทษระหว่างผู้ต้องโทษที่คดถีึงที่สุดก่อนและได้รบั  
การลงโทษมาบา้งแลว้กบัผูท้ีเ่พิง่จะไดร้บัการก าหนดโทษและคดไีดถ้งึทีสุ่ดใกลเ้คยีงกนักบัเวลา
ทีพ่ระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษมผีลใช้บงัคบั ซึง่จะไม่เป็นธรรมกบัผู้ต้องโทษที่ส านึกผดิ
และยอมรบัโทษอนัเกดิจากการกระท าของตนไปแล้ว ทัง้ยงัผดิต่อวตัถุประสงคใ์นการอภยัโทษ  
ที่ต้องการลดหย่อนผ่อนโทษให้กบัผู้ต้องโทษที่ส านึกผดิในการกระท าผดิและพรอ้มจะกลบัตน
เป็นพลเมอืงด ีโดยประพฤตตินจนได้รบัการเลื่อนล าดบัชัน้นักโทษดขีึน้ตามหลกัการของกฎหมาย
ว่าด้วยราชทัณฑ์หลังจากที่ได้ร ับการลงโทษมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง   ดังนัน้ บทบัญญัต ิ
มาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้น า
ระยะเวลาการสิน้สุดของคดมีาเป็นเงื่อนไขในการที่ผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ
จะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษ จงึสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผลขา้งต้น และไม่ไดเ้ป็นบทบญัญตัิ
ทีท่ าให้เกดิความไม่เป็นธรรม ขดัต่อหลกันิตธิรรม ไม่ค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์หรอืขดัต่อ
ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัในกฎหมายแก่ผูต้้องโทษในคดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
ซึ่งต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดภายหลงัวนัที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงัคบัแต่อย่างใด  ดงันัน้ บทบญัญตัิมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  ฟ.๕/๒๕๕๕ ท่ี  ฟ.๖/๒๕๕๕  
และท่ี ฟ.๗/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

การกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างย่ิงการกระท าความผิด 
ฐานผลิต น าเข้าหรือส่งออก หรือผลิต น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่าย  
หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยวตัถท่ีุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เป็นการกระท าผิดร้ายแรงเน่ืองจากมีผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบจากการกระท าความผิดฐานดงักล่าวจ านวนมาก การไม่พระราชทานอภยัโทษ
แก่นักโทษเด็ดขาดซ่ึงต้องโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดฐานดังกล่าว  
หรือพระราชทานอภยัโทษแก่นักโทษเดด็ขาดดงักล่าว โดยลดโทษจากก าหนดโทษน้อยกว่า
นักโทษเด็ดขาดซ่ึงต้องโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดฐานอ่ืน กน่็าจะท าให้
ประชาชนโดยทัว่ไปเกิดความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ยบัยัง้ชัง่ใจท่ีจะกระท าผิดฐานดงักล่าว 
อนัจะยงัผลให้การกระท าผิดฐานดงักล่าวลดจ านวนลง หรืออย่างน้อยๆ กไ็ม่ทวีจ านวน
มากขึ้น  ดังนั้น มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาด 



 
 

                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง     ๙๕๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในความผิดฐานดงักล่าวโดยไม่เป็นธรรมอนัเป็นการขดัต่อมาตรา ๓๐ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สาม (นายกรฐัมนตรี ที่ ๑ คณะรฐัมนตรี ที่ ๒ และรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓) ได้ออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เนื่องในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษกปีที่ ๖๐ โดยมาตรา ๑๐ บญัญตัิให้นักโทษเดด็ขาด 
ในคดีความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งต้องโทษตามค าพิพ ากษาถึงที่สุด 
ให้จ าคุกเกนิแปดปี จ าคุกตลอดชวีติ หรอืประหารชวีติ ก่อนหรอืในวนัที่พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว 
ใช้บงัคบั จงึจะมสีิทธไิด้รบัพระราชทานอภยัโทษ และมาตรา ๑๒ (๑) ได้จ ากัดสิทธนิักโทษ
เด็ดขาดดงักล่าวที่คดถีงึที่สุดภายหลงัวนัที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บงัคบั มใิห้อยู่ ในข่ายได้รบั
พระราชทานอภยัโทษในครัง้น้ี จากบทบญัญตัิดงักล่าวท าให้ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นนักโทษเดด็ขาด
ประหารชีวิตในความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและคดีถึงที่สุดภายหลงัวนัที่ 
พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงัคบั ไม่อยู่ในข่ายไดร้บัพระราชทาน
อภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพราะถูกจ ากดัสทิธดิงักล่าว 
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าบทบญัญัติดงักล่าวไม่มคีวามเสมอภาคและไม่เป็นธรรม มลีกัษณะเป็นการ 
เลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบ ขดักบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลปกครอง 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การกระท าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิโดยเฉพาะอย่างยิง่การกระท าความผดิฐานผลติ 
น าเขา้หรอืส่งออก หรอืผลติ น าเขา้ หรอืส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่าย หรอืมไีวใ้นครอบครอง
เพื่อจ าหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพติด หรอืกฎหมายว่าด้วยวตัถุที่ออกฤทธิต่์อจติและประสาท 
เป็นการกระท าผิดร้ายแรง เนื่องจากมีผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการกระท าผิดฐานดังกล่าว  
เป็นจ านวนมาก เป็นการบ่อนท าลายทรพัยากรมนุษย ์รฐัจงึมอี านาจหน้าที่ในการปราบปราม
ผูก้ระท าความผดิฐานดงักล่าวอยา่งเฉียบขาดปราศจากการผ่อนปรนใดๆ และการไม่พระราชทาน
อภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดฐานดังกล่าว  
ก็น่าจะท าให้ประชาชนโดยทัว่ไปเกิดความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ยบัยัง้ชัง่ใจที่จะกระท าผิด  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจถวายค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ขอให้อาศัยอ านาจ 
ตราพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษฯ โดยไม่ใช้บงัคบักบันักโทษเดด็ขาดในความผดิ 
ฐานผลติ น าเขา้หรอืส่งออก หรอืผลติ น าเขา้ หรอืส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่าย หรอืมไีว้ 



 
 
๙๕๘    แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืพระราชทานอภยัโทษลดโทษจากก าหนดโทษ
ใหแ้ก่ผูต้อ้งโทษดงักล่าวน้อยกว่านักโทษเดด็ขาดซึง่ต้องค าพพิากษาถงึทีสุ่ดในความผดิฐานอื่น 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จงึมไิด้
เป็นไปตามอ าเภอใจ หากแต่มเีหตุผลอนัควรแก่การรบัฟงัเป็นอย่างยิง่  ดงันัน้ มาตรา ๑๐๓  
และมาตรา ๑๒ (๑)๔ แห่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึมไิดเ้ป็นการ 
เลอืกปฏบิตัิต่อผู้ฟ้องคดหีรอืนักโทษเด็ดขาดเช่นผู้ฟ้องคดโีดยไม่เป็นธรรมอนัเป็นการขดัต่อ
มาตรา ๓๐๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้อยู่ในเวลาที ่

                                                 
๓-๔ พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๑๐ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นักโทษเดด็ขาดซึ่งต้องโทษตามค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เกนิแปดปี จ าคุกตลอดชวีติ หรอืประหารชวีติ ก่อนหรอืในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบ้งัคบั 
ในความผดิฐานผลติ น าเขา้หรอืส่งออก หรอืผลติ น าเขา้หรอืส่งออกเพือ่จ าหน่าย หรอืจ าหน่ายหรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด  
หรอืกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท ใหไ้ดร้บัพระราชทานอภยัโทษลดโทษ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูต้อ้งโทษประหารชวีติ ใหล้ดลงเป็นโทษจ าคุกตลอดชวีติ 
(๒) ผูต้้องโทษจ าคุกตลอดชวีติ ใหเ้ปลี่ยนเป็นก าหนดโทษจ าคุกหา้สบิปี แล้วให้ลดโทษตามล าดบัชัน้นักโทษ

เดด็ขาดตามกฎหมายว่าดว้ยราชทณัฑห์รอืกฎหมายว่าดว้ยเรอืนจ าทหาร ดงัต่อไปนี้ 
ชัน้เยีย่ม ๑ ใน ๙ 
ชัน้ดมีาก ๑ ใน ๑๐ 
ชัน้ด ี ๑ ใน ๑๑ 
ชัน้กลาง ๑ ใน ๑๒ 
โดยใหน้บัโทษจ าคุกนัน้ตัง้แต่วนัทีต่อ้งรบัโทษ เวน้แต่กรณทีีจ่ะตอ้งนบัโทษต่อจากคดอีื่น ใหน้บัโทษต่อจากคดอีื่นนัน้ 
(๓) ผูต้อ้งโทษจ าคุกไมถ่งึตลอดชวีติ ใหล้ดโทษจากก าหนดโทษตามล าดบัชัน้นักโทษเดด็ขาดตามกฎหมายว่าดว้ย

ราชทณัฑห์รอืกฎหมายว่าดว้ยเรอืนจ าทหาร ตาม (๒) 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๔ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓  

มาตรา ๑๒ นกัโทษเดด็ขาดดงัต่อไปนี้ไมอ่ยู่ในขา่ยไดร้บัพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
(๑) ผู้ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเกินแปดปี จ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตภายหลงัวนัที่ 

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงัคับในความผิดฐานผลิต น าเข้าหรือส่งออก หรือผลิต น าเข้า 
หรอืส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรอืจ าหน่าย หรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ กฎหมาย 
ว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอืกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั 
ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั 
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ 

ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม 
หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ จะกระท ามไิด้ 

มาตรการที่รฐัก าหนดขึ้นเพื่อขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอื่น 
ย่อมไมถ่อืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม 
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวแต่อย่างใด  พิพากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.๔๕/๒๕๕๕ ท่ี ฟ.๔๖/๒๕๕๕ ท่ี ฟ.๔๗/๒๕๕๕  
ท่ี ฟ.๔๘/๒๕๕๕ ท่ี ฟ.๔๙/๒๕๕๕ และท่ี ฟ.๕๐/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกนั) 
 

๒. การราชทณัฑ ์

 

การท่ีผูต้้องขงัในเรือนจ ามีจดหมายถึงรองปลดักระทรวงยุติธรรม โดยมีข้อความ
ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้บุคคลอ่ืนเข้าใจผิดในสถานะความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ต้องขัง 
กบัรองปลดักระทรวงยุติธรรม ถือได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการจงใจก่อให้เกิด 
ความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืนหรือกิจการของเรือนจ า แต่ไม่เกิดความเสียหายขึ้น การท่ี 
ผู้บ ัญชาการเรือนจ ามีค าสัง่ลดชัน้นักโทษและตัดจ านวนวันลดวันต้องโทษจ าคุก 
ของผูต้้องขงัดงักล่าว จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดเีป็นผูต้อ้งขงัอยูท่ีเ่รอืนจ าพเิศษกรุงเทพมหานครและไดถู้กยา้ยมายงัเรอืนจ ากลาง

คลองเปรม ผู้ฟ้องคดไีด้มจีดหมายถึงรองปลดักระทรวงยุติธรรม โดยในจดหมายดงักล่าวนัน้ 
ผูฟ้้องคดใีชค้ าขึน้ต้นว่า “กราบเรยีนคุณอา” ซึ่งทางเรอืนจ ากลางคลองเปรมได้มหีนังสอืถงึรองปลดั 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อสอบถามว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของผู้ ฟ้องคดีจริงหรือไม่ และได้ร ับ 
การตอบกลบัมาว่าไมไ่ดเ้ป็นญาตติามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอ้างแต่อย่างใด ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง
คลองเปรม (ผูถู้กฟ้องคด)ี จงึไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง เมื่อคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีน ้ าหนัก การกระท าของ 
ผู้ฟ้องคดเีป็นการฝ่าฝืนระเบยีบวนิัยของเรอืนจ า จงใจก่อความเสยีหายให้แก่ผู้อื่นและกจิการ 
ของเรือนจ า จึงมีค าสัง่ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลดชัน้จากนักโทษชัน้เยี่ยมเป็นชัน้ดีมากและ 
ตัดจ านวนวันลดวันต้องโทษจ าคุกจ านวน ๓๐ วัน  ต่อมา ในระหว่างน าตัวผู้ฟ้องคดีไปฟงั 
ค าพิพากษาในคดีอื่น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ต่อศาลโดยไม่ผ่านขัน้ตอน 
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการว่าด้วยการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ต้องขงั และเมื่อศา ล
พจิารณาคดเีสรจ็แล้วผู้ฟ้องคดไีม่ยอมเขา้ห้องควบคุมเป็นเหตุให้เจา้หน้าที่เรอืนจ าต้องดนัตวั 
ผู้ฟ้องคดเีข้าไปในห้องควบคุมและล็อคกุญแจไว้ ภายหลงัเจ้าหน้าที่เรอืนจ ารายงานพฤติกรรม
ดงักล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดทีราบและได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งผลการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิเหน็ว่าผู้ฟ้องคดกีระท าผดิวนิัยฐานยื่นเอกสารเรื่องราวร้องทุกขต่์อศาลโดยไม่ผ่าน
ขัน้ตอนระเบียบปฏิบัติของทางราชการว่าด้วยการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง  
กระดา้งกระเดื่อง และขดัค าสัง่พนักงานเจา้หน้าที ่ผูถู้กฟ้องคดจีงึมคี าสัง่ลดชัน้นักโทษจากชัน้ดมีาก
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เป็นชัน้ดีและตัดจ านวนวันลดวันต้องโทษจ าคุกจ านวน ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที ่
ผูถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่ลงโทษผูฟ้้องคดโีดยลดชัน้และตดัจ านวนวนัลดวนัต้องโทษจ าคุก เป็นค าสัง่
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ดงักล่าว  

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
การทีผู่ฟ้้องคดใีชถ้อ้ยค าในจดหมายทีม่ถีงึรองปลดักระทรวงยุตธิรรมโดยใชข้อ้ความว่า 

กราบเรียนคุณอา พล.ต.ท. ว ที่เคารพนับถือ ผู้ฟ้องคดีดีใจมากที่คุณอามาด ารงต าแหน่ง 
รองปลดักระทรวงยุตธิรรม ขณะน้ีผู้ฟ้องคดถีูกยา้ยด่วนจากเรอืนจ าพเิศษมาอยู่เรอืนจ ากลาง
คลองเปรมแลว้ ต้องการพบคุณอาด่วนมาก หากคุณอาไม่มเีวลาใหผู้ใ้หญ่ในกระทรวงมาพบแทน
ก็ได้ และมหีมายเหตุท้ายจดหมายว่าให้ช่วยโทรศพัท์บอกภรรยาผู้ฟ้องคดถีึงการที่ผู้ฟ้องคด ี
ถูกย้ายสถานที่คุมขงัดังกล่าวโดยแจ้งก าหนดวันที่เยี่ยมรวมทัง้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท ์
ของภรรยาไวใ้ห้ เมื่อพจิารณาถงึการใชถ้้อยค าของผูฟ้้องคดใีนจดหมายแลว้เหน็ไดว้่า ผูฟ้้องคดี
ย่อมทราบขอ้เท็จจรงิดทีี่สุดว่าผู้ฟ้องคดมีคีวามสมัพนัธ์ในฐานะญาตกินัจรงิหรอืไม่ แต่ส าหรบั
บุคคลภายนอกที่จะล่วงรูก้ารใช้ค าดงักล่าวในจดหมายที่ผูฟ้้องคดมีไีปถงึ พล.ต.ท. ว ซึง่ได้แก่
เจ้าหน้าที่ในเรือนจ ากลางคลองเปรมรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
หรอืจดหมายที่ผูต้้องขงัมไีปถงึบุคคลนอกเรอืนจ าจะเขา้ใจว่า พล.ต.ท. ว เป็นญาตกิบัผู้ฟ้องคดี
อนัจะท าให้ พล.ต.ท. ว ได้รบัความเสยีหายหรอืไม่นัน้ จะเหน็ว่าในสงัคมไทยการเรยีกขานบุคคล
โดยใช้ค าแสดงความเป็นญาต ิเช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ อาจมคีวามหมายได้หลายลกัษณะ 
กล่าวคือ ประการแรก แสดงถึงความเป็นญาติกันจริงๆ ระหว่าง ผู้เรียกและผู้ถูกเรียก   
ประการที่สอง แสดงถึงการรู้จ ักคุ้นเคยจนนับถือกันเหมือนญาติ  ประการที่สาม แสดงถึง 
ความเคารพนับถอืต่อบุคคลทีม่วียัวุฒติ าแหน่งหน้าทีก่ารงานหรอืสถานะสูงกว่าตน ประการที่สี ่
แสดงถึงความไม่ต้องการให้เป็นทางการโดยที่ผู้ เรียกและผู้ถูกเรียกมิได้รู้จ ักกันมาก่อน   
เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องขังโดยได้ร ับโทษจ าคุกมานานพอสมควรแล้วย่อมทราบเป็นอย่างดีว่า 
ตามระเบยีบปฏบิตัขิองกรมราชทณัฑน์ัน้ เจา้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดจีะต้องตรวจสอบขอ้ความ
ในเอกสารหรือจดหมายนัน้โดยละเอียด ผู้ฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าก่อนที่จดหมายของ 
ผู้ฟ้องคดีจะไปถึง พล.ต.ท. ว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดรีวมตลอดถึงผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องอ่าน 
และรบัทราบข้อความในจดหมายนัน้ และมโีอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดกีบั พล.ต.ท. ว ขึน้ได้ หรอืแม้จะไม่มผีู้เขา้ใจผดิเลย พล.ต.ท. ว  
กน่็าจะได้รบัความเสยีหายในภายหลงัจากการใช้ถ้อยค าในลกัษณะเช่นว่านัน้ของผู้ฟ้องคดแีล้ว 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วมีค าสัง่ลงโทษผู้ฟ้องคดีฐานจงใจก่อ 
ความเสยีหายให้แก่ผู้อื่นหรอืกจิการของเรอืนจ าแต่ไม่เกดิความเสยีหายขึน้ โดยตดัจ านวนวนั 
ลดวนัตอ้งโทษจ าคุกสามสบิวนั จงึมใิช่การใชดุ้ลพนิิจโดยไม่ชอบ ค าสัง่ลงโทษผูฟ้้องคดจีงึไม่ใช่
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ค าสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย และการทีผู่ฟ้้องคดยีื่นเรื่องรอ้งทุกขต่์อศาลในระหว่างการพจิารณาคดี
โดยประสงค์จะให้ศาลด าเนินการส่งหนังสือร้องทุกข์ฉบับดังกล่าวถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ ์ 
แต่ศาลเหน็ว่าไมใ่ช่เรือ่งทีเ่กีย่วกบัศาล จงึมอบหนงัสอืคนืใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่รอืนจ า ผูฟ้้องคดไีดข้อ
เอกสารคนืและไม่ยอมเข้าห้องควบคุมจนเป็นเหตุให้เจา้หน้าที่เรอืนจ าต้องดนัตวัผู้ฟ้องคดเีข้าไป 
ในห้องควบคุม พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อ 
เจา้พนักงานเรอืนจ า การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีคี าสัง่ลงโทษผู้ฟ้องคดโีดยเหน็ว่า ผู้ฟ้องคดกีระท าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของเรอืนจ าโดยยื่นเอกสารเรื่องร้องทุกข์ต่อศาลโดยไม่ผ่านขัน้ตอน
ระเบยีบปฏบิตัิของทางราชการ กระด้างกระเดื่อง และขดัค าสัง่พนักงานเจ้าหน้าที่ จงึลงโทษ  
ตดัจ านวนวนัลดวนัตอ้งโทษจ าคุกจ านวน ๓๐ วนั และลดชัน้จากชัน้ดมีากเป็นชัน้ด ีจงึมใิช่ค าสัง่
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๓๓/๒๕๕๔) 
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บทท่ี ๒๕ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัองคก์รวิชาชีพ 
  
๑. องคก์รวิชาชีพด้านกฎหมาย 
 

 ๑.๑ สภาทนายความ 

 

  ๑.๑.๑ ค าสัง่ยกค ากล่าวหา 

 

   การกระท า ท่ีจะ ถือ ว่าทนายความผู้ ใดประพฤติ ผิดมรรยาท
ทนายความตามข้อ ๑๒ (๒) ของข้อบงัคบัสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้ ต้องเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง อนัอาจท าให้เส่ือมเสียประโยชน์
ของลูกความ การท่ีทนายความแถลงต่อศาลว่า คดีสามารถตกลงกนัได้ในเบื้องต้น  
โดยโจทก์ได้ร ับช าระหน้ีบางส่วนแล้ว หากโจทก์ได้ร ับส่วนท่ีเหลือ ก็ไม่ติดใจท่ีจะ
ด าเนินคดีกบัจ าเลยทัง้สองต่อไป โดยมิได้มีข้อความใดท่ีแสดงว่าคู่ความทัง้สองฝ่าย 
ตกลงระงับข้อพิพาทอันใดอันหน่ึงซ่ึงมีอยู่ นั ้นให้เสร็จไป ถือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามปกติของทนายความในขัน้ตอนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งและเป็นเพียงข้อตกลงเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินคดีในเบื้องต้น
ท่ีไม่มีผลเป็นการประนีประนอมยอมความ หรือท าให้สิทธิเรียกร้องของลูกความในคดี
ดงักล่าวระงบัส้ินไป ค าแถลงดังกล่าวจึงมิได้ท าให้เส่ือมเสียประโยชน์ของลูกความ  
ดงันัน้ แม้ทนายความจะไม่ได้แจ้งข้อความท่ีแถลงต่อศาลดงักล่าวให้ลูกความทราบ 
กรณีกไ็ม่เข้าองคป์ระกอบท่ีจะถือว่าเป็นผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๒) 
ของข้อบงัคบัสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ 

   สรปุข้อเทจ็จริง 

   ผู้ฟ้องคดียื่นค ากล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ด. ซึ่งเป็น
ทนายความต่อสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑) ว่า ผูฟ้้องคดไีด้ตกลงว่าจา้งนาย ด. ให้ฟ้อง
คดแีพ่งเรยีกค่าเสยีหายอนัเนื่องจากเหตุละเมดิต่อศาลแขวงพระนครใต้ในคดหีมายเลขด าที ่ 
ส. ๘๕๘๔/๒๕๔๖ แต่นาย ด. ได้ใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดยีอมความ ไม่ติดตามคด ี
และไม่ไปศาลด้วยตนเอง คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ผลการสอบสวนปรากฏว่า การกระท าของ นาย ด. ไม่เป็นการประพฤติ
ผดิมรรยาททนายความตามข้อบงัคบัสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  



 
 
๙๖๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึมคี าสัง่ให้ยกค ากล่าวหาแล้วเสนอความเห็นดงักล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
เพื่ อพิจารณา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ มีมติยืนตามค าสัง่ชี้ขาดของผู้ถู กฟ้องคดีที่  ๒  
ให้ยกค ากล่าวหา ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน
ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีย่กค ากล่าวหาของผูฟ้้องคด ี

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   รายงานกระบวนพิจารณาของศาลแขวงพระนครใต้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ในวนันัดพรอ้มและนัดสบืพยานโจทก์ ศาลแขวงพระนครใต้ไดน้ัดพรอ้มและไดท้ าการไกล่เกลี่ย
ตามมาตรา ๒๐๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งทนายความของคู่ความ 
ทัง้สองฝ่ายได้แถลงร่วมกันว่า คดีสามารถตกลงกันได้ในเบื้องต้น โดยโจทก์ได้รบัช าระหนี้
บางส่วนแล้ว หากโจทก์ได้รบัส่วนที่เหลอืจากกรมการประกันภยัเกี่ยวกบัเงนิประกันที่โจทก์ 
มสีทิธจิะได้รบัตามสญัญาก็ไม่ติดใจที่จะด าเนินคดกีบัจ าเลยทัง้สองต่อไป และได้ขอเลื่อนไป  
นัดพร้อมอีกนัดหนึ่ง รายงานกระบวนพิจารณาดงักล่าวมไิด้มขี้อความใดที่แสดงว่าคู่ความ  
ทัง้สองฝา่ยตกลงระงบัขอ้พพิาทอนัใดอนัหน่ึงซึง่มอียู่นัน้ใหเ้สรจ็ไป อนัจะเป็นการประนีประนอม
ยอมความกันตามมาตรา ๘๕๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นเพียง 
แนวทางการด าเนินคดใีนเบื้องต้นเท่านัน้อนัเป็นไปตามกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท ซึ่งยงั 
ไม่มผีลท าให้คดรีะงบัสิ้นไป การแถลงของนาย ด. ในวนันัดพร้อมดงักล่าว จงึเป็นการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามปกติของทนายความในขัน้ตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีิจารณาความแพ่ง และแม้จะฟงัว่านาย ด. ไม่ได้แจ้งข้อความที่แถลงต่อศาลให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบก็ตาม แต่การกระท าที่จะถือว่าทนายความผู้ใดประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
ตามขอ้ ๑๒ (๒)๓ ของขอ้บงัคบัสภาทนายความ ว่าดว้ยมรรยาททนายความฯ นัน้ จะต้องเป็นการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอนัอาจท าให้เสื่อมเสยีประโยชน์ของลูกความด้วย ซึ่งหากผู้ฟ้องคด ี
ไม่เหน็พ้องด้วยกบัค าแถลงดงักล่าว ผู้ฟ้องคดใีนฐานะโจทก์ในคดดีงักล่าวย่อมมสีทิธโิดยชอบ 
                                                 

๑ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
  มาตรา ๒๐ ไม่ว่าการพจิารณาคดจีะไดด้ าเนินไปแลว้เพยีงใด ใหศ้าลมอี านาจทีจ่ะไกล่เกลีย่ใหคู้่ความไดต้กลงกนั 

หรอืประนีประนอมยอมความกนัในขอ้ทีพ่พิาทนัน้ 
๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
  มาตรา ๘๕๐ อนัว่าประนีประนอมยอมความนัน้ คอืสญัญาซึง่ผูเ้ป็นคู่สญัญาทัง้สองฝา่ยระงบัขอ้พพิาทอนัใดอนัหนึ่ง 

ซึง่มอียู่หรอืจะมขีึน้นัน้ใหเ้สรจ็ไปดว้ยต่างยอมผ่อนผนัใหแ้ก่กนั 
๓ ขอ้บงัคบัสภาทนายความ ว่าดว้ยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  ขอ้ ๑๒ กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดงักล่าวต่อไปนี้ อนัอาจท าใหเ้สือ่มเสยีประโยชน์ของลกูความ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) จงใจละเวน้หน้าทีท่ีค่วรกระท าอนัเกีย่วแก่การด าเนินคดแีห่งลูกความของตน หรอืปิดบงัขอ้ความทีค่วรแจง้ให้

ลกูความทราบ 



 
 

แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๖๕ 

    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทีจ่ะโต้แยง้หรอืขอใหย้กเลกิค าแถลงดงักล่าวต่อศาลได ้ค าแถลงดงักล่าวจงึมไิดท้ าใหเ้สื่อมเสยี
ประโยชน์ของผู้ฟ้องคด ี ดงันัน้ กรณีย่อมไม่เขา้องค์ประกอบของขอ้บงัคบัดงักล่าวที่จะถือว่า
นาย ด. เป็นผูป้ระพฤตผิดิมรรยาททนายความ  ดว้ยเหตุนี้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณาแลว้
เห็นว่านาย ด. มไิด้ประพฤติผดิมรรยาททนายความแล้วมคี าสัง่ยกค ากล่าวหาของผู้ฟ้องคด ี
จงึชอบแลว้ พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๐๔/๒๕๕๕) 

 

  ๑.๑.๒ ค าสัง่ห้ามท าการเป็นทนายความ 

 

   การท่ีทนายความทราบก าหนดนัดของศาลแล้วไม่ไปศาล โดยไม่แจ้ง
ข้อขดัข้องให้ศาลทราบ ถือได้ว่าเป็นการจงใจขาดนัด ซ่ึงแม้การกระท าดงักล่าวจะเป็น
เพียงการประพฤติผิดมรรยาททนายความเลก็น้อย และตวัความไม่เสียหายจากกรณี
ดงักล่าวก็ตาม แต่เม่ือปรากฏว่าทนายความคนดงักล่าวได้เคยประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความจนถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้วครัง้หน่ึง การท่ีคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความมีค าสัง่ห้ามท าการเป็นทนายความเป็นเวลา ๙ เดือน จึงเหมาะสม 
แก่พฤติการณ์แล้ว กรณีไม่มีเหตอุนัควรงดโทษ 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความได้ร ับมอบอ านาจให้เป็นทนายความว่าความ 
ในคดอีาญาของศาลจงัหวดัชลบุร ีเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลจงัหวดั
ชลบุรไีด้มหีนังสือไปยงัสภาทนายความจ านวน ๓ ครัง้ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายความ 
ได้ทราบนัดของศาลแล้ว แต่ปรากฏว่าไปศาลเพียงครัง้เดียว โดยในนัดต่อมาไม่ไปศาล 
ตามก าหนดและไม่แจง้เหตุขดัขอ้งให้ศาลทราบ คณะกรรมการมรรยาททนายความได้มคี าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน โดยใหร้วมส านวนคดมีรรยาททนายความทัง้ ๓ คดเีขา้ดว้ยกนั 
ซึ่งผลการสอบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ตามที่ศาลจงัหวัดชลบุรกีล่าวหาจริง แต่เห็นว่าเป็น
ความผดิเพยีงเลก็น้อย คณะกรรมการมรรยาททนายความจงึมคี าสัง่ลงโทษผูฟ้้องคดหีา้มท าการ
เป็นทนายความมีก าหนด ๓ เดือน ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ไดป้ระชุม
และมมีตขิองทีป่ระชุมว่าพฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดเีป็นการกระท าผดิตดิต่อกนัถงึ ๓ คด ีเป็นการ
แสดงถงึความไม่รบัผดิชอบและไม่ค านึงถงึหน้าทีท่ี่พงึปฏบิตัต่ิอศาล เหน็ควรลงโทษผูฟ้้องคดี
เรียงกระทงความผิดคดีละ ๓ เดือน ๓ คดี รวมเป็น ๙ เดือน จึงมีค าสัง่แก้ค าสัง่ของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นใหล้งโทษผู้ฟ้องคด ีหา้มท าการเป็นทนายความมกี าหนด 
๙ เดือน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ  



 
 
๙๖๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) และผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ มมีตยินืตามค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดี
มาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความของจ าเลยในคดีอาญาทัง้ ๓ คดี และได้ทราบ
ก าหนดนดัพจิารณาของศาลแลว้ แต่ไม่ไปศาลตามก าหนดนัดโดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งใหศ้าลทราบ 
จงึถอืได้ว่าผู้ฟ้องคดจีงใจขาดนัด อนัเป็นการประพฤตผิดิมรรยาททนายความตามขอ้ ๑๒ (๑)๔ 
ของขอ้บงัคบัสภาทนายความ ว่าดว้ยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ทัง้นี้ ไม่จ าต้องพจิารณา
ก่อนว่าตวัความไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอืไม่ และการพจิารณางดโทษให้แก่ผูฟ้้องคดี
นัน้ มาตรา ๕๒ วรรคสอง๕ แห่งพระราชบญัญตัทินายความฯ ไดก้ าหนดเหตุอนัควรงดโทษไวว้่า
ตอ้งเป็นการประพฤตผิดิมรรยาททนายความเลก็น้อยและเป็นความผดิครัง้แรก แต่เมื่อปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดมีพีฤตกิารณ์ไม่ไปศาลตามก าหนดนัดโดยไม่แจ้งเหตุขดัขอ้งให้ศาลทราบถงึ ๓ ครัง้ 
ประกอบกบัผู้ฟ้องคดไีด้เคยประพฤติผดิมรรยาททนายความจนถูกลงโทษภาคทณัฑ์มาแล้ว 
ครัง้หนึ่ง เมื่อวนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๐  ดงันัน้ ความผดิของผู้ฟ้องคดจีงึมใิช่เป็นความผดิ
ครัง้แรก แมก้ารกระท าของผู้ฟ้องคดจีะเป็นการประพฤตผิดิมรรยาททนายความเล็กน้อยหรอื 
ไมร่า้ยแรง และการไมไ่ปศาลตามก าหนดนัดกไ็ม่ไดท้ าใหผ้ลของคดเีปลีย่นแปลงไปและตวัความ
ไม่เสียหายก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโทษที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงโทษโดยห้ามท าการเป็น
ทนายความ ๓ กระทงๆ ละ ๓ เดอืน รวมเป็น ๙ เดอืน เหน็ว่าเหมาะสมกบัพฤติการณ์การกระท า
ของผูฟ้้องคดแีลว้ พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๙๔/๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 

                                                 
๔ ขอ้บงัคบัสภาทนายความ ว่าดว้ยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  ขอ้ ๑๒ กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดงักล่าวต่อไปนี้ อนัอาจท าใหเ้สือ่มเสยีประโยชน์ของลกูความ 
  (๑) จงใจขาดนดั หรอืทอดทิง้คด ี

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕ พระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  มาตรา ๕๒  โทษผดิมรรยาททนายความม ี๓ สถาน คอื 
  (๑) ภาคทณัฑ ์
  (๒) หา้มท าการเป็นทนายความมกี าหนดไมเ่กนิสามปี หรอื 
  (๓) ลบชือ่ออกจากทะเบยีนทนายความ 
  ในกรณปีระพฤตผิดิมรรยาททนายความเลก็น้อยและเป็นความผดิครัง้แรก ถ้าผูม้อี านาจสัง่ลงโทษตามมาตรา ๖๖  

มาตรา ๖๗ หรอืมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณี เห็นว่ามเีหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตกัเตือน หรอืใหท้ าทณัฑ์บน 
เป็นหนงัสอืไวก้่อนกไ็ด ้
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  ๑.๑.๓ ค าสัง่ลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ 
 

   กฎหมายว่าด้วยทนายความได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ด าเนินคดีมรรยาททนายความไว้เป็นการเฉพาะ โดยจะต้องปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความยงัคงมีสภาพเป็นทนายความอยู่ในขณะนัน้ด้วย และกฎหมายมิได้บญัญติั 
ไว้โดยชัดแจ้งว่าให้สามารถด าเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความจนเสรจ็ส้ิน  
แม้ผู้นัน้จะพ้นสภาพจากการเป็นทนายความแล้วได้  ดังนั้น การด าเนินคดีมรรยาท
ทนายความกบับคุคลดงักล่าวจึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   สภาทนายความโดยคณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคด ี
กระท าผดิมรรยาททนายความ ในระหว่างสอบสวนผู้ฟ้องคดไีด้แจง้ให้คณะกรรมการสอบสวน
มรรยาททนายความทราบว่า ผู้ฟ้องคดไีม่ได้เป็นทนายความเพราะถูกลบชื่อออกจากทะเบยีน
ทนายความแล้วในอีกคดีหนึ่งตัง้แต่วนัที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ แต่คณะกรรมการสอบสวน
มรรยาททนายความก็ยงัคงท าการสอบสวนต่อไป ระหว่างนัน้ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นขอรบัใบอนุญาต 
ใหเ้ป็นทนายความและไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ เลขที ่๑๕๘/๒๕๔๕ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
เหน็ว่าผูฟ้้องคดมีชีื่ออยูใ่นทะเบยีนทนายความ จงึมคี าสัง่ชีข้าดใหล้บชื่อผูฟ้้องคดตีามใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ออกจากทะเบยีนทนายความ ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่
ดงักล่าวต่อสภานายกพเิศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ มมีติ
ยนืตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีายื่นฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอื
ค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ คงชื่อ 
ผูฟ้้องคดเีป็นทนายความตามใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ ไวใ้นทะเบยีน
ทนายความต่อไป 

   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

   สภาทนายความถูกจัดตัง้ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม 
และควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความให้มีความประพฤติตนอยู่ในกรอบข้อบังคับ  
ว่าดว้ยมรรยาททนายความ ซึ่งหากผูป้ระกอบวชิาชพีทนายความผู้ใดฝ่าฝืนอาจต้องไดร้บัโทษ
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบญัญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับพระราชบญัญัติ
ทนายความฯ และข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารในการสอบสวนและการควบคุมมรรยาทของผูป้ระกอบ
อาชพีของทนายความไว้เป็นการเฉพาะ โดยจะต้องปรากฏว่า ผู้ประกอบวชิาชพีทนายความ



 
 
๙๖๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ยงัคงมีสภาพเป็นทนายความอยู่ในขณะนัน้ด้วย และบทบญัญัติแห่งกฎหมายดงักล่าวมิได้
บญัญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้สามารถด าเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความจนเสร็จสิ้น  
แมผู้น้ัน้จะพน้สภาพจากการเป็นทนายความแลว้ได้ กรณีจงึเหน็ไดว้่า การส่งเสรมิและควบคุม
บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ นัน้ บุคคลนัน้จะต้องยงัคงมสีถานะหรอืสภาพการเป็น
ทนายความ เพราะหากบุคคลนัน้มไิด้เป็นทนายความหรอืประกอบวิชาชพีทนายความแล้ว 
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวก็ไม่อาจใช้บังคับหรือควบคุมบุคคลนั ้นได้  ด้วยเหตุนี้  
เมื่อปรากฏว่าก่อนที่จะมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนคดมีรรยาททนายความผู้ฟ้องคดี
นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มคี าสัง่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความในอีกคดีหนึ่ง  
และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่ ลงวนัที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ ยนืตามค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ค าสัง่ดงักล่าวจงึมผีลท าให้ผู้ฟ้องคดขีาดจากการเป็นทนายความนับแต่วนัที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
มคี าสัง่ อนัถอืได้ว่าผู้ฟ้องคดมีไิด้มสีภาพเป็นทนายความแล้ว การตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
ผูฟ้้องคดซีึง่ไม่ได้เป็นทนายความย่อมไม่อาจกระท าได ้ ดงันัน้ การตัง้คณะกรรมการสอบสวน
คดมีรรยาททนายความผู้ฟ้องคด ีและการที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนต่อมา 
จนเสรจ็สิน้ จงึเป็นการกระท าทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย และเมื่อการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
มรรยาททนายความผูฟ้้องคดไีมช่อบดว้ยกฎหมายยอ่มส่งผลใหค้ าสัง่ใหล้บชื่อผูฟ้้องคดอีอกจาก
ทะเบยีนทนายความตามใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ เลขที่ ๑๕๘/๒๕๔๕ เป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย ดว้ยเช่นกนั พพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีส่ ัง่ใหล้บชื่อผูฟ้้องคดี
ตามใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที ่๑๕๘/๒๕๔๕ ออกจากทะเบยีนทนายความ และค าสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่ยนืตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๔๐/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๒ เนติบณัฑิตยสภา 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. องคก์รวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ 
 

 ๒.๑ แพทยสภา 
 

    ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรต์กแต่ง แม้จะมิได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานท่ีแพทยต้์องปฏิบติัไว้เป็นการเฉพาะ แต่การท าศลัยกรรมต้องยึดถือ
มาตรฐานท่ีแพทย์ควรถือปฏิบัติ คือ ตามต ารามาตรฐานและการพิจารณาของ 
คณะผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา และเน่ืองจากแพทยสภายงัไม่ได้ก าหนดให้การประกอบ
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วิชาชีพเวชกรรม สาขาศลัยศาสตร ์ต้องกระท าโดยแพทยผ์ู้เช่ียวชาญ สาขาศลัยศาสตร์
ตกแต่งเท่านัน้ แพทยท์ัว่ไปจึงสามารถกระท าได้ แต่จะต้องรกัษามาตรฐานในระดบัท่ี 
ดีท่ีสุด ส่วนการพิจารณาว่าอย่างใดคือระดับท่ีดีท่ีสุดย่อมพิจารณาได้จากภาวะวิสัย 
และพฤติการณ์ท่ีได้ด าเนินการทางการแพทย์อนัเป็นแนวทางท่ียอมรบักนัว่าถกูต้อง
เหมาะสม ภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสุดต่อสภาวะของความเจ็บป่วย 
แต่ละโรค เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิธีการท่ีผู้ฟ้องคดีใช้ในการผ่าตัดซ่ีโครงเพ่ือลด 
ขนาดเอวแตกต่างไปจากท่ีมีการน าเสนอเป็นข้อมูลทางวิชาการไว้ในบทความ 
ทางการแพทย์ และการด าเนินการทางการแพทย์ของผู้ฟ้องคดีก็มิได้เป็นแนวทาง 
ท่ียอมรับกันว่าถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับแผลผ่าตัดซ่ีโครงไม่ได้หายไปและ 
ขนาดเอวก็ไม่ได้เล็กลง กรณีจึงฟังได้ว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดี 
กรณีการผ่าตัดซ่ีโครงเพ่ือลดขนาดเอวนั้น ผู้ ฟ้องคดีไม่ได้ร ักษามาตรฐานของ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดบัท่ีดีท่ีสดุ 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ถูกนางสาว ส. 
กล่าวโทษต่อแพทยสภาว่า ประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยไม่ได้รกัษามาตรฐานในระดบัทีด่ทีีสุ่ด 
และจูงใจหรอืชกัชวนผู้ป่วยให้มารบับรกิารทางวชิาชพีเวชกรรมเพื่อประโยชน์ของตน อนัเป็น
การประพฤตผิดิจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม คณะกรรมการแพทยสภามมีตวิ่าคดมีมีลูแลว้ให้
อนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน หลงัจากได้รบัรายงานผลการสอบสวนแล้วกรรมการ
แพทยสภาวนิิจฉัยว่า การผ่าตดัซี่โครงเพื่อลดขนาดเอว เป็นการท าศลัยกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานทางวชิาการที่ชดัเจน และการผ่าตดัแก้ไขฐานนมหลงัจากผู้ป่วยเพิ่งรบัการผ่าตัด
ตกแต่งจากแพทย์อื่นประมาณ ๑ เดอืน ถือว่าไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกนั เป็นการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมโดยไมไ่ดร้กัษามาตรฐานในระดบัดทีีสุ่ด ประกอบกบันางสาว ส. ไดท้ าศลัยกรรม
ตกแต่งจากผูฟ้้องคดหีลายอย่าง จงึน่าเชื่อว่าผูฟ้้องคดไีดจ้งูใจหรอืชกัชวนผูป้่วยใหม้ารบับรกิาร
ทางวชิาชพีเวชกรรมเพื่อประโยชน์ของตน เป็นความผดิตามขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยการรกัษา
จรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ นายกแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคด)ี จงึมคี าสัง่พกัใช้
ใบอนุญาตผู้ฟ้องคดมีกี าหนด ๓ เดอืน ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวไม่เป็นธรรมและไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ลงโทษ
ดงักล่าว 
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  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 

  เมื่อปรากฏว่าก่อนที่นางสาว ส. จะเข้ารบัการผ่าตัดกบัผู้ฟ้องคดีนัน้ นางสาว ส.  
ได้ไปท าศลัยกรรมเสรมิทรวงอกกบันายแพทยใ์นโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และได้ท าการตดัไหม  
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ต่อมาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ นางสาว ส. ได้ไปยัง
โรงพยาบาล ย. ปรกึษาการท าศลัยกรรมกบัผู้ฟ้องคด ีและในวนัที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๑ และ
วนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดไีด้ท าศลัยกรรมเสรมิทรวงอก แก้ไขแผลเป็น ตดัซี่โครง 
เพื่อลดขนาดเอวใหเ้ลก็ลง ดดูไขมนัหน้าทอ้ง เสรมิขมบั และเหลาคางใหก้บันางสาว ส.  ส าหรบั
การท าศลัยกรรมเพิม่ขนาดทรวงอกใหก้บันางสาว ส. นัน้สบืเนื่องมาจากเป็นความต้องการของ
นางสาว ส. เอง ทัง้นี้เพราะว่านางสาว ส. ได้เขา้รบัการท าศลัยกรรมผ่าตดัเพิม่ขนาดทรวงอก
มาแล้วถึง ๒ ครัง้ และการผ่าตดัดงักล่าวนัน้ก็เป็นการท ากนัโดยทัว่ไป กรณีจึงน่าเชื่อได้ว่า 
ผู้ฟ้องคดมีไิด้จูงใจให้นางสาว ส. ผ่าตดัเพิม่ขนาดทรวงอก แต่ส าหรบัการผ่าตดัซี่โครงเพื่อลด
ขนาดเอวใหเ้ลก็ลงนัน้ แมจ้ะเป็นความต้องการของนางสาว ส. เองโดยไดร้บัฟงัจากเพื่อนกต็าม 
แต่เมื่อนางสาว ส. ไม่เคยท าศลัยกรรมตดัซี่โครงเพื่อลดขนาดเอวให้เลก็ลง และไม่ปรากฏว่า
นางสาว ส. ได้รู้ถึงวิธีการลดขนาดเอวโดยการตัดซี่โครงออก แต่นางสาว ส. ได้ตกลงให ้
ผูฟ้้องคดตีดัซีโ่ครงออกหลงัจากทีไ่ดร้บัฟงัการชีแ้จงแนะน าจากผูฟ้้องคดวี่าการตดัซีโ่ครงจะท าให้
เอวเลก็ลงได้ หากนางสาว ส. ไม่ไดร้บัการชีแ้จงดงักล่าวกค็งไม่ตกลงใหผู้ฟ้้องคดที าการผ่าตดั
ซี่โครง  ดงันัน้ การที่นางสาว ส. ตกลงท าศัลยกรรมโดยยอมให้ผู้ฟ้องคดตีัดซี่โครงเกิดจาก 
ผูฟ้้องคดจีงูใจใหน้างสาว ส. รบับรกิารทางวชิาชพีเวชกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน การกระท า
ของผูฟ้้องคดจีงึไม่ชอบดว้ยขอ้ ๒๖ หมวด ๓ ของขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรม
แห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖  

  นอกจากนี้ ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมนัน้ ผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมจะต้อง
รกัษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดบัที่ดีที่สุด แต่เนื่องจากมาตรฐาน  
การประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรต์กแต่งนัน้ มไิดม้กีารก าหนดมาตรฐานทีแ่พทย์
ตอ้งปฏบิตัไิวเ้ป็นการเฉพาะ แต่การท าศลัยกรรมต้องยดึถอืมาตรฐานทีแ่พทยค์วรถอืปฏบิตั ิคอื 
ตามต ารามาตรฐานและการพจิารณาของคณะผู้เชีย่วชาญในแต่ละสาขา และเนื่องจากในสาขา
ศลัยศาสตรต์กแต่งมหีตัถการทีห่ลากหลาย มคีวามยุ่งยากซบัซอ้น แตกต่างกนัมาก แพทยสภา
จงึยงัไม่ไดก้ าหนดใหต้้องกระท าโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ สาขาศลัยศาสตรต์กแต่งเท่านัน้  ดงันัน้ 
แพทยท์ัว่ไปจงึสามารถกระท าได ้แต่จะตอ้งรกัษามาตรฐานในระดบัทีด่ทีีสุ่ด และการพจิารณาว่า 
                                                 
 ๖ ขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ การประกอบวชิาชพี
เวชกรรม 
 ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม  
เพือ่ผลประโยชน์ของตน 
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อยา่งใดคอืระดบัทีด่ทีีสุ่ดย่อมพจิารณาไดจ้าก ภาวะวสิยั และพฤตกิารณ์ทีด่ าเนินการทางการแพทย ์
ที่เป็นแนวทางที่ยอมรบักนัว่าถูกต้องเหมาะสม ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดทีี่สุด  
ต่อสภาวะของความเจ็บป่วยแต่ละโรค เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรบัว่า การตัดซี่โครงบริเวณเอว 
ให้นางสาว ส. เป็นการผ่าตดัรายแรกเพื่อให้ขนาดเอวเลก็ลง โดยอาศยัหลกัการทางวชิาการ 
และบทความทางวชิาการที่ว่า การปรบัปรุงรูปร่างรวมทัง้การตกแต่งไขมนั การผ่าตดัซี่โครง  
ที ่๑๑ และที ่๑๒ ออกบางส่วนเพื่อท าใหช้่วงหรอืมุมโก่งของซีโ่ครงแคบเขา้ และสรา้งเอวใหเ้ลก็
เหมอืนผูห้ญงิ และการตดัซีโ่ครงที ่๑๑ และที ่๑๒ ออกโดยการเปิดแผลเลก็ๆ ทีเ่อว สามารถท าให้
เกดิรูปทรงทีช่ดัเจนขึน้โดยเปิดแผล ๔.๕ มลิลเิมตร จะถูกตามแนวของซี่โครงที ่๑๑ และที ่๑๒ 
โดยอ้างบทความ “Aesthetic considerations in secondary procedures for gender reassignment” 
ใน Aesthetic Surgery Journal Online ฉบับ November/December ๒๐๐๐ – Volume ๒๐  
– Number ๖ และอ้างบทความ “ rib removal with abdominoplasty – tummy tuck” โดย 
Aaron Stone ศัลยแพทย์ตกแต่ง สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์สหรฐัอเมรกิา และได้มกีารแปล
บทความดงักล่าวบางส่วนว่า ในการตดัซี่โครงส่วนมากสามารถตดัซี่โครงที่ ๑๑ ที่ ๑๒ และ 
ในบางครัง้ซีโ่ครงที ่๑๐ ดว้ย จะท าใหล้ าตวัของคนไขม้ลีกัษณะเป็นผูห้ญงิมากขึน้ เมื่อปรากฏว่า
ผูฟ้้องคดไีมไ่ดท้ าการตรวจสอบใหช้ดัก่อนว่าควรจะตดัซีโ่ครงซีใ่ดของนางสาว ส. ทีจ่ะท าใหเ้อว
เลก็ลง แสดงว่าไมม่คีวามช านาญเพยีงพอในการผ่าตดัซีโ่ครงเพื่อใหข้นาดเอวเลก็ลง และผูฟ้้องคดี
ก็ยอมรบัว่าการตดัซี่โครงที่โก่งออกบรเิวณเอวเพิง่ท าเป็นรายแรก ประกอบกบันายกสมาคม
ศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทยได้ให้ความเหน็ว่าในทางปฏบิตักิารรกัษาผู้ป่วยซึ่งต้องการ
ก าจดัไขมนัหน้าทอ้งและใหเ้อวเลก็ลงนัน้ จะไมต่ดัซีโ่ครงของผูป้ว่ยออกไม่ว่าจะเป็นซีโ่ครงที ่๑๐ 
ที ่๑๑ และที่ ๑๒ กต็าม เพราะยงัไม่เหน็ผลตามหลกัมาตรฐานทางวชิาการที่ชดัเจน และการที่
นายแพทย ์พ. ใหค้วามเหน็ว่าการตดัซีโ่ครงส่วนล่างจะช่วยลดการนูนของช่องทอ้งส่วนบน และ
ในขณะเดยีวกนักล้ามเนื้อของผนังหน้าทอ้งซึง่เดมิเกาะอยู่จะเขา้มาอยู่ใกลก้นัตรงกลางมากขึน้ 
ซึง่ช่วยใหเ้อวเลก็ลงได ้โดยความเหน็ดงักล่าวเป็นการใหค้วามเหน็ในภาพกวา้งของหลกัวชิาการ
สมยัใหม่เกี่ยวกับการผ่าตัดซี่โครงเพื่อให้เอวเล็กลง ไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะท าได้ตาม  
หลกัวชิาการ เมื่อวธิกีารที่ผู้ฟ้องคดใีช้ในการผ่าตดัแตกต่างไปจากที่มกีารน าเสนอเป็นข้อมูล 
ทางวชิาการไวใ้นบทความทางการแพทย์ การด าเนินการทางการแพทยข์องผูฟ้้องคดกีม็ไิดเ้ป็น
แนวทางที่ยอมรบักนัว่าถูกต้องเหมาะสม อกีทัง้  นางสาว ส. ก็ได้ร้องเรยีนว่าแผลที่ตดัซี่โครง
ไม่ได้หายไป แต่กลับเห็นชดัน่าเกลียดและขนาดเอวก็ไม่ได้เล็กลง กรณีจงึฟงัได้ว่าในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมของผู้ฟ้องคดกีรณีผ่าตดัซี่โครงเพื่อลดขนาดเอวนัน้ ผู้ฟ้องคดไีม่ได้
รกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชพีเวชกรรมในระดบัทีด่ทีี่สุด การกระท าของผู้ฟ้องคดจีงึ 



 
 
๙๗๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ไม่ขอบด้วยขอ้ ๑๗ หมวด ๓ ของขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
เวชกรรมฯ  ดงันัน้ การทีค่ณะกรรมการแพทยสภามมีตพิกัใชใ้บอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม
ของผู้ฟ้องคดี มีก าหนด ๓ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐๖/๒๕๕๕) 

 

๒.๒ ทนัตแพทยสภา 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยกุต ์
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๒.๔ สภาการพยาบาล 
 

 การออกกฎหมายหรือกฎหรือข้อบงัคบัโดยทัว่ไปจะเป็นการออกโดยให้มีผล
บงัคบัใช้วนัท่ีก าหนดแน่นอนในภายหน้า เช่น ในวนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
หรือวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้การจดัท าบริการสาธารณะสามารถด าเนินไปได้  
ฝ่ายบริหารก็สามารถออกกฎหรือข้อบงัคับให้มีผลบงัคับใช้ในวนัท่ีก าหนดแน่นอน
ย้อนหลังได้  แต่ต้องไม่ใช่กฎหรือข้อบังคับท่ีมีโทษทางอาญาหรือท่ีให้เป็นโทษ 
ต่อผู้ถกูบงัคับใช้ เมื่อการออกข้อบงัคับสภาการพยาบาลฉบบัลงวนัท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๕ ซ่ึงก าหนดให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป แต่ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นไปเพ่ือให้การบังคับใช้
พระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัดงักล่าวซ่ึงเป็น

                                                 
 ๗ ขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ การประกอบวชิาชพี
เวชกรรม 
 ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุ ด  
และพยายามใหผู้้ป่วยพน้จากอาการทรมานจากโรคและความพกิารต่างๆ โดยไม่เรยีกรอ้งสนิจา้งรางวลัพเิศษนอกเหนือจาก
ค่าบรกิารทีค่วรไดร้บัตามปกต ิ
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กฎหมายแม่บท และไม่มีลักษณะท่ีเป็นโทษต่อผู้ถ ูกบังคับใช้ การออกข้อบังคับ 
สภาการพยาบาลกรณีน้ีจึงชอบด้วยกฎหมาย 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผูฟ้้องคดเีป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผูฟ้้องคดทีี ่๑ 
และที่ ๒ ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจุบันที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการประกอบโรคศลิปะ พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ส่วนผูฟ้้องคดทีี ่๓ 
ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลการผดุงครรภ์ซึ่งออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามความในพระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยใบอนุญาต
ของผู้ฟ้องคดทีัง้สามไม่ได้ก าหนดวนัหมดอายุไว้ ต่อมา ได้มกีารตราพระราชบญัญตัิวชิาชพี 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้ใบอนุญาตทุกประเภท 
มอีายุ ๕ ปี นับแต่วนัที่ออกใบอนุญาต และมาตรา ๒๑ ของพระราชบญัญตัดิงักล่าวก าหนดให้
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปจัจุบนัในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ ์ 
และสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคุม 
การประกอบโรคศลิปะ พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรอืใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบญัญตัวิชิาชพี
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ มอีายุต่อไปอกี ๕ ปี นับแต่วนัที่พระราชบญัญตั ิ
นี้ใช้บังคับ และได้มีการออกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลการผดุงครรภ์ หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศ 
สภาการพยาบาล เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาล ผู้ประกอบ
วชิาชีพการผดุงครรภ์ หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕  
ที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  
ซึ่งผู้ฟ้องคดีทัง้สามเห็นว่าเป็นการใช้บังคบัย้อนหลัง ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภซ์ึง่ไดร้บัใบอนุญาตอยู่ก่อนวนัทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบันี้ใชบ้งัคบัต้องเสยีสทิธิ
ของตน จึงเห็นว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ และมผีลท าใหข้อ้บงัคบัสภาการพยาบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และประกาศสภาการพยาบาลฯ ลงวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญดว้ย อกีทัง้ การก าหนดใหข้อ้บงัคบัสภาการพยาบาลดงักล่าวมผีลใช้
บงัคบัยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๔๕ แต่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาวนัที ่๑๓ มถุินายน 
๒๕๔๕ เป็นการออกข้อบังคบัที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรอืค าสัง่เพกิถอนขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลและประกาศสภาการพยาบาลดงักล่าว 
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 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ส าหรับประเด็นที่ว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
ท าให้ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศสภาการพยาบาลฯ ลงวันที ่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญหรอืไม่ นัน้ 
ศาลปกครองชัน้ต้นได้ส่งค าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีทัง้สามไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ตามมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซึง่ศาลรฐัธรรมนูญไดม้คี าวนิิจฉยัตามค าวนิิจฉัย ที ่๒๘/๒๕๔๗ ลงวนัที ่๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ ว่า 
ผู้ฟ้องคดีไม่มสีิทธิโต้แย้งว่าการตราพระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ และบทบญัญตั ิ
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ไม่ขดัหรอืแยง้ต่อมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ  ดังนัน้ ค าฟ้องในประเด็นน้ีศาลปกครองสูงสุด 
จงึมอิาจหยบิยกขึน้วนิิจฉยัไดอ้กี เพราะตอ้งผกูพนัตามค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญดงักล่าว   
 ส าหรบัประเดน็ที่ว่า การออกข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวนัที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยก าหนดให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป แต่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ ๑๓ มถุินายน ๒๕๔๕ ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ นัน้  
การที่สภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกข้อบงัคบัสภาการพยาบาลโดยให้มผีลย้อนหลงั 
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ในการขอขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้วสามารถขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญาต  
ในเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้โดยไม่เสยีสทิธ ิเป็นกรณีที่มเีหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ผ่านการทดสอบดงักล่าวและเป็นเหตุผลทีร่บัฟงัได ้จงึเป็นการออกขอ้บงัคบัยอ้นหลงัไปโดยชอบ 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกพระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องการให้สถานะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
มกีารยกระดบัและมหีลกัเกณฑท์ีเ่ป็นมาตรฐานของวชิาชพี และเหมาะสมกบัสภาวการณ์ปจัจุบนั 
และหากไม่มีการออกข้อบงัคับดงักล่าวหรอืการให้ข้อบังคบัดังกล่าวถูกเพิกถอน จะท าให้ 
ผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รบัความเดอืดร้อน โดยเฉพาะการต่ออายุ 
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ใบอนุญาต ท าให้ผู้ที่ใบอนุญาตหมดลงโดยผลของมาตรา ๒๑๘ แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่สามารถประกอบวชิาชพีต่อไปได้
เนื่องจากขดัต่อกฎหมาย เพราะพระราชบญัญตัิดงักล่าวไม่ได้บญัญตัิหลกัเกณฑ์และวิธกีาร 
ในการต่ออายุไว้ การออกข้อบงัคบัดงักล่าวให้มผีลย้อนหลงัจงึเป็นคุณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล โดยการออกกฎหมายนี้เป็นการบงัคบัเอากบัผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งในวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ทัง้หมด ไม่เฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดทีัง้สามเท่านัน้ การออกกฎหมายหรอืกฎหรอื
ข้อบงัคบัโดยทัว่ไปจะเป็นการออกโดยให้มผีลบงัคบัใช้วนัที่ก าหนดแน่นอนในภายหน้า เช่น  
ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
แต่ถ้าในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้การจดัท าบรกิารสาธารณะ
สามารถด าเนินไปได้ ฝ่ายบรหิารก็สามารถจะออกกฎหรอืข้อบงัคบัให้มผีลบงัคบัใช้ในวนัที่
ก าหนดแน่นอนยอ้นหลงัได้ แต่ต้องไม่ใช่กฎหรอืขอ้บงัคบัที่มโีทษทางอาญาหรอืที่ให้เป็นโทษ 
ต่อผู้ถูกบงัคบัใช้ ซึ่งการออกข้อบงัคบัสภาการพยาบาล ฉบบัลงวนัที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕  
ของผูถู้กฟ้องคดเีป็นไปเพื่อใหก้ารบงัคบัใช้พระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามความมุ่งหมายของพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท อกีทัง้ไม่มลีกัษณะเป็นโทษต่อผู้ถูกใช้บงัคบั การออกขอ้บงัคบั
สภาการพยาบาลนี้จงึชอบดว้ยกฎหมาย  
 ส าหรบัประกาศสภาการพยาบาลฯ ลงวนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เป็นเพียง
ประกาศที่แจ้งเวียนให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรอืการพยาบาลและ  
การผดุงครรภร์บัทราบแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่ออายุใบอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียม
ในการต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ 
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แม้จะเป็น 
การแจง้เวยีนใหท้ราบเป็นการทัว่ไป แต่ตวัประกาศไม่มสีภาพบงัคบั อนัเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ของกฎ แมไ้ม่ได้ยื่นค าขอภายในวนัเวลาและสถานที่ตามที่ระบุในประกาศก็ไม่ท าให้เสยีสทิธ ิ
ในการประกอบวชิาชพี ประกาศดงักล่าวจงึไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธขิองผูฟ้้องคด ี

                                                 
๘ พระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๑  ใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปจัจุบนัในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ และสาขา 

การพยาบาลและผดุงครรภ ์ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการประกอบโรคศลิปะ พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรอืใบอนุญาตทีอ่อก
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีย่งัมผีลอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัมอีายุ
ต่อไปอกีหา้ปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
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ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เสียหายจากประกาศดังกล่าว จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองฯ   พิพากษายกฟ้อง  (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๓๑-๓๓๓/๒๕๕๔) 
 

๓. องคก์รวิชาชีพด้านวิศวกรรม 
 

ข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการรบัรองปริญญา ประกาศนียบตัรหรือวุฒิบตัร
เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดให้ผู้ท่ีเข้ารบัการศึกษา 
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดบัภาคีวิศวกร ตามข้อบงัคบัท่ีออกโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพวิศวกรรม  
พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ สภาวิศวกรจึงต้องพิจารณา
ออกใบอนุญาตแก่ผู้ ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์ท่ี ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุม 
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว. )  ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษา 
และสถานศึกษาและการเทียบปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพการช่างเป็นคุณวุฒิ
ในวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  
และข้อบงัคบั ก.ว. ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐  ก าหนด  ดังนั้น ประกาศของสภาวิศวกร  
เรื่อง การขอรบัใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดบัภาคีวิศวกร ลงวนัท่ี  
๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ และมติของสภาวิศวกรเม่ือวันท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
ท่ีให้ปลดค าว่า คุณวุฒิเทียบออกและก าหนดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยให้มีผลย้อนหลงัเป็นโทษกบัผู้ฟ้องคดี อนัเป็นการ
จ ากดัสิทธิของผู้ฟ้องคดีท่ีจะได้รบัใบอนุญาตท่ีมีอยู่ก่อนแล้วอย่างไม่เป็นธรรม จึงเป็น
ประกาศและมติท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

โดยท่ี ก.ว. ได้มีมติผ่อนผนัให้ผู้เข้ารบัการศึกษาคุณวุฒิเทียบในปีการศึกษา 
๒๕๔๑ สามารถขอรบัใบอนุญาตฯ ได้ โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร   อีกทัง้ 
สภาวิศวกรได้ให้การรบัรองหลกัสูตรการศึกษาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโยธา ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นคุณวุฒิเทียบให้แก่สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว  ฉะนัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาในหลกัสูตร
ดงักล่าว โดยมีหน่วยกิตครบถ้วนตามท่ีข้อบงัคบัท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ก าหนด ผู้ฟ้องคดี



 
 

แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๙๗๗ 
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ย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รบัใบอนุญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรู้ การท่ีสภาวิศวกรมีค าสัง่ 
ไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผูฟ้้องคดี จึงเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
สภาวศิวกร (ผู้ถูกฟ้องคด)ี มมีตใินการประชุมครัง้ที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ให้ปลด 

ค าว่า “คุณวุฒิเทียบ” ออก และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ซึ่งต่อมาได้มีการ 
ออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔/๒๕๔๕ โดยอาศัยมติที่ประชุมดงักล่าว เป็นเหตุให้ผู้ที่มี
จ านวนหน่วยกติไมต่รงตามประกาศของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔/๒๕๔๕ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้
ประเภทภาควีศิวกรก่อน โดยประกาศดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัผู้ที่ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตฯ 
ตัง้แต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้ารบั
การศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีโยธา  (อส.บ. )  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศกึษา ๒๕๔๑ และส าเรจ็การศึกษาในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยื่นค าขอรบัใบอนุญาตฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดเีมื่อวนัที่ ๑๙ มนีาคม ๒๕๔๕ ได้รบั
การปฏเิสธการออกใบอนุญาตฯ จากผู้ถูกฟ้องคด ีโดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดมีจี านวนหน่วยกติ
ไม่ตรงตามประกาศของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔/๒๕๔๕ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า ผูฟ้้องคดมีหีน่วยกติตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ว. เคยมีมติรบัรองคุณวุฒิเทียบของผู้ฟ้องคดีให้ได้รบัใบอนุญาตฯ แต่เมื่อ
พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มผีลใช้บงัคบั และผู้ถูกฟ้องคดไีด้มปีระกาศที่ ๔/๒๕๔๕ 
ท าให้ผู้ฟ้องคดมีจี านวนหน่วยกิตไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนด จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔/๒๕๔๕ และให ้
ผูถู้กฟ้องคดอีอกใบอนุญาตฯ ใหผู้ฟ้้องคด ี

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ก าหนดหลกัสูตร อส.บ.  ให้เป็นไป 

ตามขอ้บงัคบั ก.ว. ว่าดว้ยการรบัรองหลกัสูตรการศกึษาและสถานศกึษา และการเทยีบปรญิญา  
หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีการช่างเป็นคุณวุฒใินวชิาชีพวศิวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่า หากตนส าเร็จการศึกษา 
จากหลกัสูตรดงักล่าว ก.ว. จะรบัรองหลกัสูตรให้กบัผู้ฟ้องคด ีและเมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า  
ผูถู้กฟ้องคดไีดม้มีตริบัรองหลกัสูตรดงักล่าว ประกอบกบัขอ้บงัคบัสภาวศิวกรว่าดว้ยการรบัรอง
ปรญิญา ประกาศนียบตัรหรอืวุฒบิตัรเทยีบเท่าปรญิญาในสาขาวศิวกรรมศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ก าหนดให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาต 
ตามข้อบงัคบัที่ออกโดยพระราชบญัญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึต้อง
พจิารณาออกใบอนุญาตให้กบัผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ตามหลกัเกณฑ ์
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ของข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐  
และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอ้บงัคบั ก.ว. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออก
ใบอนุญาตฯ เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ประเภทภาควีศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๐  ดงันัน้ 
มตใินการประชุมครัง้ที ่๑๒/๒๕๔๔ วาระที ่๕.๕ ทีใ่หป้ลดค าว่า “คุณวุฒเิทยีบ” ออกและก าหนด
จ านวนหน่วยกติเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่จงึเป็นมตทิีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบั ก.ว. ว่าด้วยการรบัรองหลกัสูตรการศกึษาและสถานศกึษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอ้บงัคบั ก.ว. ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทัง้ยงัเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รบัใบอนุญาตฯ ที่มอียู่ก่อนแล้ว 
อย่างไม่เป็นธรรมโดยที่ไม่มกีฎหมายบญัญตัใิห้ผู้ถูกฟ้องคดมีอี านาจออกประกาศมาใช้บงัคบั
ยอ้นหลงัในทางที่เป็นโทษกบัผู้ฟ้องคดไีด้แต่อย่างใด และแม้แนวทางใหม่ในการส่งเสรมิและ 
ดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีเหตุผล 
เพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดกี็ไม่อาจก าหนดหลกัเกณฑใ์ดๆ ที่มผีลบงัคบัใช้
ยอ้นหลงัในทางที่เป็นโทษกบัผู้ฟ้องคดซีึง่มสีทิธอินัชอบธรรมอยู่แล้วใหต้้องรบัภาระเพิม่ขึน้ได ้
เพราะหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครอง
หรอืให้ด าเนินกจิการทางปกครองกระท าการใดๆ ที่มผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีาพ
ของเอกชนได้โดยไม่มขีอ้จ ากดั ย่อมอาจท าให้เกดิการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  ดงันัน้ ประกาศ
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔/๒๕๔๕ และมตขิองผูถู้กฟ้องคดใีนการประชุมครัง้ที ่๑๒/๒๕๔๔ ทีใ่หม้ผีล
ยอ้นหลงัเป็นโทษกบัผูฟ้้องคด ีจงึเป็นประกาศและมตทิีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย และเมื่อ ก.ว. ไดม้ี
มติในการประชุมครัง้ที่ ๑๓/๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอื่นที่เข้าศึกษาก่อน 
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรบัใบอนุญาตได้โดยถอืว่าได้รบัการศกึษาจากหลกัสูตรที่ ก.ว. 
เคยเทียบวิชาที่เรียนตามหลักสูตรไว้แล้ว ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรบัรอง
หลกัสูตรการศกึษาและสถานศกึษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมตใินการประชุมครัง้ที ่๙/๒๕๔๒ ก าหนดใหป้รญิญาที่ ก.ว. อนุมตัเิป็นคุณวุฒเิทยีบทัง้หมด
ต้องเข้ารบัการทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร ตัง้แต่ผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๓  
เป็นต้นไป ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การรบัรองหลักสูตร อส.บ. ปีการศึกษา ๒๕๔๑  
เป็นคุณวุฒเิทียบให้แก่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้ศึกษา 
ในหลักสูตรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรบัรอง
หลกัสตูรการศกึษาและสถานศกึษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และขอ้บงัคบั ก.ว. ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดงันัน้ ผู้ฟ้องคดจีงึเป็น 
ผู้มสีทิธไิด้รบัใบอนุญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรูป้ระเภทภาควีศิวกรตามที่ ก.ว.  ผ่อนผนัให ้
การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตฯ ใหก้บัผูฟ้้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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พพิากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดใีนการประชุมครัง้ที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ และ
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔/๒๕๔๕ และเพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ไม่ออกใบอนุญาตฯ 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีและใหผู้ถู้กฟ้องคดพีจิารณาออกใบอนุญาตใหผู้ฟ้้องคดตีามที่กฎหมายระเบยีบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๙๓/๒๕๕๕) 
 

๔. องคก์รวิชาชีพด้านการบญัชี 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๕. องคก์รวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๖. องคก์รวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๗. องคก์รวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 

 ๗.๑ สตัวแพทยสภา 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๗.๒ คณะกรรมการธรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๗.๓ คณะกรรมการช่างรงัวดัเอกชน 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๗.๔ ครุสุภา 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
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บทท่ี ๒๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการศึกษา 
 
 

๑. การคดัเลือกบคุคลเข้ารบัการศึกษา 
 

 การท่ีโรงเรียนติดประกาศผลการจดัสรรท่ีเรียนนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเภทจัดสรรท่ีเรียนพื้นท่ีบริการท่ีมีสิทธิจบัฉลากไว้ท่ีป้ายประกาศของโรงเรียน  
แม้ท้ายประกาศดงักล่าวได้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีให้นักเรียนมารายงานตัว 
และลงลายมือช่ือเพ่ือจบัฉลาก และระบุด้วยว่าถ้านักเรียนไม่มารายงานตวัตามก าหนด 
วนัและเวลาดงักล่าว โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิในการเข้าเรียนด้วยก็ตาม  
แต่เม่ือโรงเรียนมิได้แจ้งเรื่องการรายงานตัวให้นักเรียนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือโดยวาจาว่าจะต้องมารายงานตวัก่อนเวลาท่ีก าหนดให้มีการจบัฉลาก หรือมีการแจ้ง 
ให้ทราบว่าจะประกาศขัน้ตอนหรือวิธีการรายงานตวัอีกทีหน่ึงในวนัใด กรณีย่อมไม่อาจ
ถือได้ว่านักเรียนได้รู้หรือทราบเรื่องการรายงานตัวและต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์ 
หรือเง่ือนไขดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่อาจน ากฎเกณฑ์นั้นมาตัดสิทธินักเรียน 
ในการจบัฉลากได้  อย่างไรกต็าม เมื่อประกาศคณะกรรมการรบันักเรียนกรงุเทพมหานคร 
เร่ือง แนวปฏิบติัการรบันักเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ได้ก าหนดวันและเวลาท่ีจะให้มีการจับฉลากไว้ และประกาศของโรงเรียน เรื่อง  
การรบัสมคัรนักเรียนเข้าเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ กไ็ด้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี 
ท่ีจะจดัให้มีการจบัฉลากไว้เช่นเดียวกนั ซ่ึงการก าหนดว่าจะท าการจบัฉลากในวนัท่ี 
และเวลาดงักล่าว ย่อมเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าจะต้องมีการด าเนินกระบวนการ 
ในขัน้ตอนการเตรียมการเพ่ือให้มีการจบัฉลากก่อนเวลานัน้ จึงถือได้ว่านักเรียนได้รู้
หรือควรรู้ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการจบัฉลากก่อนเวลาท่ีก าหนดไว้  ดงันัน้ หากในวนั
จบัฉลาก นักเรียนคนใดมาถึงสถานท่ีจบัฉลากล่วงเลยก าหนดเวลาการจบัฉลากตามท่ี 
ได้แจ้งไว้แล้ว แม้การจบัฉลากจะยงัไม่เร่ิมขึ้นกต็าม กถื็อได้ว่านักเรียนคนนัน้มิได้ปฏิบติั
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการให้สิทธิจบัฉลากดงักล่าว อนัมีผลท าให้หมดสิทธิในการ
จบัฉลาก 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีสมคัรเข้าเรียนที่โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  
ในฐานะนักเรยีนเขตพืน้ทีบ่รกิารตามประกาศของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ เรื่อง การรบัสมคัรนักเรยีน
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เขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๔๗ ซึ่งตามประกาศฉบบัดงักล่าวได้ก าหนดให้
จบัฉลากในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิกา ณ หอประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
โดยในวนัดงักล่าวผูอ้ านวยการโรงเรยีนฯ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ อ้างว่าผูฟ้้องคดี
และผู้ปกครองมาถงึเวลา ๙.๒๐ นาฬกิา ซึ่งไม่ทนัเวลารายงานตวัเพื่อใชส้ทิธจิบัฉลาก รวมทัง้
ไม่ได้แต่งกายเครื่องแบบนักเรยีน แต่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าไม่ทราบขัน้ตอนวธิกีารทีต่้องด าเนินการ 
ในวนัจบัฉลาก เน่ืองจากในใบสมคัรและในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ไม่ไดร้ะบุรายละเอยีด
เกี่ยวกับการรายงานตวัไว้ คณะกรรมการรบันักเรยีนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึได้เชิญผู้แทน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและผู้แทนผู้ปกครองผู้สมคัรที่มสีทิธจิบัฉลากรวม ๑๑ คน 
ร่วมพิจารณาปญัหาดังกล่าวและมมีติเป็นเอกฉันท์ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีจบัฉลาก แต่ให้ผู้ฟ้องคด ี
เขยีนค าร้องเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จดัสรรที่เรยีนให ้
และแจ้งว่าสามารถใช้สทิธิสมคัรโดยใช้คะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัชาต ิ  
(NT : National Test) ไดอ้กีครัง้หน่ึง แต่ผูฟ้้องคดกีไ็ม่ไดใ้ชส้ทิธดิงักล่าว  ต่อมา ส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ไดด้ าเนินการจดัสรรที่เรยีนใหแ้ก่ผู้ฟ้องคดทีี่โรงเรยีน
พุทธจกัรวทิยา ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ยกเลกิ 
มตหิรอืค าสัง่ที่ตดัสทิธผิู้ฟ้องคด ีรบัผู้ฟ้องคดเีข้าศกึษาในโรงเรยีนศรอียุธยา ในพระอุปถมัภ์ฯ 
และขอใหช้ดใชค้่าเสยีหายเป็นจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 เมื่อข้อเท็จจรงิรบัฟงัได้ว่า ในวนัที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมคัร 
เขา้ศึกษาต่อชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๔๗ และได้แสดงความประสงค์ที่จะขอรบั 
การจดัสรรโอกาสเข้าโรงเรยีนในเขตพื้นที่บรกิารของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  หลงัจากนัน้ ในวนัที ่
๔ มนีาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศผลการจดัสรรที่เรยีน
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ประเภทจดัสรรที่เรยีนพื้นที่บรกิารที่มสีิทธิ 
จบัฉลาก โดยประกาศรายชื่อนักเรยีนที่มสีทิธิจบัฉลากจ านวน ๖๘๖ คน และมชีื่อผู้ฟ้องคด ี
อยู่ในล าดบัที่ ๒๖๕ ท้ายประกาศได้ก าหนดว่าในวนัที่ ๗ มนีาคม ๒๕๔๗ เวลา ๘ นาฬิกา  
ให้นักเรยีนมารายงานตวัและลงลายมอืชื่อ ณ โรงอาหารและขึน้ไปจบัฉลาก ณ หอประชุมของ  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ โดยระบุด้วยว่า ถ้านักเรยีนไม่มารายงานตวัตามก าหนดวนัและเวลาดงักล่าว 
โรงเรยีนจะถอืว่านักเรยีนสละสทิธใินการเขา้เรยีน รวมทัง้ได้มกีารตดิประกาศเกี่ยวกบัขัน้ตอน 
ในการรายงานตัวดงักล่าวไว้ที่ป้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บรเิวณอาคาร ๔ ชัน้ล่าง  
แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งเรื่องการรายงานตัวดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวาจา ซึ่งการทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มไิดม้กีารแจง้ใหผู้้ฟ้องคดทีราบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวาจาว่าจะต้องมารายงานตวัก่อนเวลาก าหนดให้มกีารจบัฉลาก
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หรือมีการแจ้งให้ทราบว่าจะประกาศขัน้ตอนหรือวิธีการรายงานตัวอีกทีหนึ่งในวันใด นัน้  
ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้รู้หรอืทราบเรื่องน้ีและต้องผูกพนัตามกฎเกณฑ์หรอืเงื่อนไข
ดงักล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่อาจน ากฎเกณฑน์ัน้มาตดัสทิธขิองผู้ฟ้องคดใีนการจบัฉลากได ้ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
แนวปฏบิตักิารรบันักเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เขต ๒ 
และเขต ๓ ปีการศกึษา ๒๕๔๗ ลงวนัที ่๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ ขอ้ ๖.๒.๓ ซึง่ไดก้ าหนดใหม้กีาร
จบัฉลากในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิกา ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน  
และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เรื่อง การรบัสมคัรนักเรยีนเข้าเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ข้อ ๓.๑ ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับ 
การจบัฉลากไวว้่า จะท าการจบัฉลากในวนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬกิา ณ หอประชุม
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒  ดงันัน้ จงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดไีดรู้ห้รอืควรรูว้่าผูฟ้้องคดจีะต้องมารายงานตวั
และท าการจับฉลากก่อนเวลา ๙ นาฬิกา เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่โต้แย้งคัดค้านตามข้อเท็จจริง 
ทีผู่ถู้กฟ้องคดทีัง้สองไดใ้หไ้วใ้นค าใหก้ารว่า ผูฟ้้องคดมีาถงึสถานทีจ่บัฉลากเวลา ๙.๒๐ นาฬกิา 
ผูฟ้้องคดจีะมาโต้แยง้คดัคา้นขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวในชัน้อุทธรณ์หาไดไ้ม่ กรณีจงึถอืไดว้่า ผูฟ้้องคดี
ไดร้บัขอ้เทจ็จรงิว่าผูฟ้้องคดมีาถงึสถานทีจ่บัฉลากเวลา ๙.๒๐ นาฬกิา เมื่อขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัไดว้่า 
ในวนัที่ ๗ มนีาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวนัจบัฉลาก ผู้ฟ้องคดีและผู้ปกครองมาถึงที่หอประชุม
โรงเรียนที่มีการจบัฉลากในเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ล่วงเลยก าหนดเวลา 
การจบัฉลากตามทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ล้ว จงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดมีไิด้ปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ
ใหส้ทิธจิบัฉลากดงักล่าวมาแลว้ขา้งต้น  ทัง้นี้ เนื่องจากการก าหนดว่าจะท าการจบัฉลากในวนัที ่
๗ มนีาคม ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิกา ย่อมเป็นที่ทราบกนัโดยทัว่ไปว่าจะต้องมกีารด าเนินการ 
ในขัน้ตอนการเตรยีมการเพื่อให้มกีารจบัฉลากก่อนเวลาดงักล่าว เป็นต้นว่า การนับจ านวน
นักเรยีนทีม่าในวนันัน้ การจดัล าดบัเลขทีใ่นการจบัฉลาก การจดัเตรยีมฉลากใหเ้ท่ากบัจ านวน
นักเรียนที่จะใช้สิทธิและอื่นๆ  ดงันัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมาถึงเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา อันเป็นเวลา 
ที่ล่วงเลยก าหนดเวลาการจบัฉลากแล้ว ถงึแมว้่าการจบัฉลากจะยงัไม่เริม่ก็ตาม แต่ก็ได้มกีาร
ด าเนินการในเรือ่งต่างๆ เพื่อเตรยีมการจบัฉลากเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ซึง่หากใหโ้อกาสผูฟ้้องคดี
ใชส้ทิธจิบัฉลากเพิม่ขึน้ กอ็าจส่งผลกระทบต่อการเตรยีมการต่างๆ ที่ไดจ้ดัท าไวแ้ล้วได ้ผูฟ้้องคดี
จงึย่อมหมดสิทธใินการจบัฉลากดงักล่าว  ฉะนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองตดัสทิธผิู้ฟ้องคด ี
ในการจบัฉลากจงึเป็นการออกค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่เป็นการกระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๑๐/๒๕๕๔) 
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๒. การขอรบัทุนการศึกษา  
 

 การท่ีคณะกรรมการระดบัอ าเภอเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก
นักเรียนเข้าโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุนจากหลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
ท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดก าหนดไว้  เมื่อหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว 
ไม่มีลักษณะท่ีเ อ้ือประโยชน์ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ และเป็นเกณฑ ์
การให้คะแนนท่ีใช้กบันักเรียนผู้สมคัรคดัเลือกทุกคน จึงย่อมไม่ท าให้บุตรของผู้ฟ้องคดี
เสียเปรียบจากการกระท าดงักล่าว การก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนของนายอ าเภอ
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ย วกับการสมคัรสอบ
คดัเลอืกเข้าเป็นนิสติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙  
เพื่อรบัสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบัปรญิญาตร ีปีที่ ๑ ในโครงการดงักล่าว 
โดยก าหนดแนวทางการรบัสมคัรโดยให้จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดัท าหน้าที่
คดัเลอืกนักเรยีนที่มคีุณสมบตัิตามประกาศมหาวทิยาลยัเพื่อเขา้ค่ายคดักรองความเหมาะสม 
ในการเป็นแพทย์ อ าเภอละ ๒ คน และให้จงัหวัดตัง้คณะกรรมการระดับอ าเภอท าหน้าที่
คดัเลอืกนกัเรยีนเพื่อเขา้ค่ายคดักรองความเหมาะสมในการเป็นแพทยจ์ านวน ๒ คน และส ารอง
อกีจ านวน ๒ คน ซึ่งจงัหวดัสกลนครได้รบัโควตา ๗ คน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้ส่ง
ประกาศดงักล่าวใหก้บัผูว้่าราชการจงัหวดัสกลนคร และผูว้่าราชการจงัหวดัไดต้ัง้คณะกรรมการ
ระดบัอ าเภอเมอืงสกลนครเพื่อท าหน้าที่คดัเลอืกนักเรยีน  ทัง้นี้ คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
ไดป้ระชุมก าหนดเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกเพื่อเป็นแนวทางใหอ้ าเภอใชใ้นการพจิารณา ดงันี้  
(๑) การสอบสมัภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 
ในการศึกษา โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ เจตคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ทัว่ไป  
ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้คณะกรรมการระดับอ าเภอพิจารณาเกณฑ์คะแนนเอง  
แต่ไม่ต้องน าคะแนนไปรวมกบัข้อ ๒ เพยีงพจิารณาว่าผ่านหรอืไม่ผ่านเท่านัน้  (๒) พจิารณา
จากผลการศกึษาคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยแยกคะแนนเป็น ๓ ส่วน คอื  (๒.๑) พจิารณา
จากคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๕  
ให้คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากบั ๓๐  (๒.๒) พจิารณา GPA เฉลี่ยของ 
แต่ละวิชา ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิชาละ ๑๐ คะแนน คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ค่าน ้าหนัก
เท่ากบั ๕๐  (๒.๓) พจิารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน คะแนนเตม็ ๒๐ คะแนน ค่าน ้าหนักคะแนน
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เท่ากบั ๒๐ โดยพจิารณาจากผลงานที่ได้รบัรางวลั แยกเป็น  (๒.๓.๑) ผลงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
วชิาชพีทางด้านการแพทย์ ๑๕ คะแนน  (๒.๓.๒) ผลงานด้านอื่นๆ ๕ คะแนน ซึ่งในกรณีนี้ 
มนีักเรยีนสมคัรเข้ารบัการคดัเลอืกจ านวน ๑๖ คน ในจ านวนน้ีมบุีตรของผู้ฟ้องคดรีวมอยู่ด้วย  
ต่อมา คณะกรรมการระดบัอ าเภอได้ประชุมพจิารณาหลกัเกณฑ์การสอบสมัภาษณ์นักเรยีน
ผู้สมคัรรบัการคดัเลอืก และที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ใช้หลกัเกณฑต์ามที่คณะกรรมการระดบั
จังหวัดก าหนด แต่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คะแนนใหม่ในส่วน GPA ของวิชากลุ่มสาระ 
การเรยีนรูใ้หม้คีะแนนเตม็ ๗๐ คะแนน และค่าน ้าหนักคะแนนเท่ากบั ๗๐ คะแนน ท าใหค้ะแนน
รวมเท่ากบั ๑๒๐ คะแนน และมกีารก าหนดสดัส่วนคะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานเพิม่เตมิ 
และเมือ่พจิารณาตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ปรากฏว่าบุตรผูฟ้้องคดอียู่ในล าดบัที ่๗ ผูฟ้้องคดี
เห็นว่าการให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานไม่เป็นธรรม เนื่ องจากมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การให้คะแนนภายหลังจากการรบัสมคัรเสร็จสิ้นแล้วและการให้คะแนนผลงาน 
ของบุตรผูฟ้้องคดไีม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ประกาศผลการคดัเลอืก
นักศึกษาแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนของอ าเภอเมืองสกลนครต่อนายอ าเภอเมืองสกลนคร  
(ผูถู้กฟ้องคด)ี แต่ผูถู้กฟ้องคดไีม่ไดเ้ปลีย่นแปลงผลการคดัเลอืกแต่อย่างใด จงึน าคดมีายื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองขอใหย้กเลกิประกาศผลการคดัเลอืกดงักล่าว 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 โครงการกระจายแพทยห์นึ่งอ าเภอหนึ่งทุน นัน้ เป็นโครงการทีต่้องการผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษา
วชิาแพทยท์ี่ต้องเก่งทุกดา้น มผีลงานเด่นชดั กจิกรรมดเีด่นต่างๆ ทีน่ักเรยีนไดร้บั จะเป็นส่วนหนึ่ง
ทีบ่่งบอกถงึความเก่งด้าน EQ สูงเป็นอย่างยิง่ ผลงานดเีด่นหรอืกจิกรรมดเีด่นทีน่ักเรยีนได้รบั
จะต้องสะท้อนให้เหน็ถงึความรูป้ระสบการณ์พื้นฐาน อนัจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศกึษา
วชิาชพีด้านการแพทย์ต่อไป การที่คณะกรรมการระดบัอ าเภอมมีติเห็นชอบให้ใช้หลกัเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการระดบัจงัหวดัก าหนด แต่เปลี่ยนแปลงคะแนนใหม่ในส่วน GPA ของวชิา
กลุ่มสาระการเรียนรู้และก าหนดสัดส่วนคะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานเพิ่มเติม 
จงึมคีวามเหมาะสมแล้ว  อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าการก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนดงักล่าว 
มลีกัษณะทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีใ่ชก้บั
นักเรยีนผูส้มคัรคดัเลอืกทุกคนโดยไม่ไดเ้ลอืกปฏบิตักิบัผู้สมคัรรายใดรายหนึ่ง จงึไม่ท าให้บุตร 
ผูฟ้้องคดเีสยีเปรยีบ เน่ืองจากบุตรของผู้ฟ้องคดกี็ได้ส่งแฟ้มสะสมผลงานเช่นเดยีวกบันักเรยีน
ผู้สมคัรรายอื่น การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีจงึชอบด้วยกฎหมาย  
และถึงแม้การก าหนดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการระดับอ าเภอเมืองสกลนครจะก าหนด 
ค่าน ้ าหนักคะแนน GPA เฉลี่ยของแต่ละวิชา จากที่คณะกรรมการระดับจังหวัดสกลนคร
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ก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนไว้ที่ ๕๐ คะแนน ในส่วนของคะแนนที่ก าหนดไว้เต็ม ๑๐๐ คะแนน  
เป็น ๗๐ คะแนน ในส่วนของคะแนนเตม็ทีค่ณะกรรมการระดบัอ าเภอเมอืงสกลนครก าหนดใหม ่
คอื ๑๒๐ คะแนน แทนที่จะได้ ๕๐ คะแนน ส่วน ๑๐๐ คะแนนเต็ม กรณีก็ย่อมเป็นคุณแก่บุตร
ของผู้ฟ้องคดี บุตรของผู้ฟ้องคดีจึงหาได้รบัความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการก าหนด
หลกัเกณฑด์งักล่าวไม ่และเมือ่พจิารณาคะแนนสะสมเฉลีย่ GPA ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ 
และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๕ บุตรของผู้ฟ้องคดไีด้คะแนนเต็ม ๓๐ และเมื่อพจิารณา GPA เฉลี่ย
ของแต่ละกลุ่มวชิาในสาระการเรยีนรู ้บุตรของผูฟ้้องคดไีดค้ะแนนเตม็ ๗๐ คะแนน ซึง่เป็นระดบั
คะแนนที่สูงกว่าผู้สมัครทุกราย และเมื่อพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานซึ่งมีคะแนนเต็ม  
๒๐ คะแนน ผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีแพทยค์ะแนนเตม็ ๑๕ คะแนน บุตรของผูฟ้้องคดไีม่ได้
คะแนนในส่วนน้ี แมผู้ฟ้้องคดจีะกล่าวอ้างว่าบุตรของผูฟ้้องคดไีดร้บัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง
อนัดบัหนึ่งในการแข่งขนังานวนัวทิยาศาสตรท์ี่มหาวทิยาลยัได้ประกาศเมื่อวนัที่ ๙ กนัยายน 
๒๕๔๙ กเ็ป็นขอ้มลูภายหลงัจากทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดป้ระกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกฯ เมื่อวนัที ่
๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ กรณีเหน็ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดไีด้ใช้ดุลพนิิจในการให้คะแนนบุตรของผู้ฟ้องคดี
โดยถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ประกาศผลการคดัเลือกนักศึกษาแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
ของอ าเภอเมอืงสกลนครที่พพิาทจงึเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  พพิากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๓๙/๒๕๕๕) 
 

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

ระเบียบสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ มิได้ก าหนดโทษทัณฑ์บนและภาคทัณฑ์ในกรณีท่ี
นักศึกษากระท าการทุจริตในการสอบไว้ คงก าหนดไว้เพียงให้ตกในรายวิชาท่ีทุจริต
เท่านัน้  ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการประจ าคณะมีมติก าหนดโทษทณัฑ์บนแก่นักศึกษา 
ท่ีกระท าทุจริตในการสอบ จึงเป็นการกระท าท่ีปราศจากอ านาจตามกฎหมาย 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เดมิ) (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) 
มปีระกาศลงวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐ ลงโทษผูฟ้้องคดซีึง่เป็นนักศกึษา ชัน้ปีที ่๓ ของสถาบนัฯ 
โดยให้ปรบัตกในวชิาการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer และภาคทณัฑ ์เน่ืองจากผู้ฟ้องคดี
กระท าการทุจรติการสอบในวชิาดงักล่าว โดยมพีฤตกิารณ์ คอื ในการสอบประจ าภาคการศกึษา
ที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๙ ผูฟ้้องคดไีดน้ ากระดาษสรปุยอ่ จ านวน ๕ ฉบบั ทีม่กีารจดรายละเอยีด
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ของสตูรและวธิคีดิต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าขอ้สอบเขา้ไปในหอ้งสอบนอกเหนือจากต ารา
ที่อนุญาตให้น าเขา้ห้องสอบ โดยใช้วธิกีารสอดแทรกกระดาษสรุปย่อเขา้ไปในต ารา ผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าการลงโทษดงักล่าวไมถู่กตอ้งและไมเ่ป็นธรรมต่อผูฟ้้องคด ีจงึอุทธรณ์ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
แต่คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เดมิ) 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มมีติยนืยนัตามประกาศดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให ้
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนประกาศของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญา
บณัฑติ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๒๕ ก าหนดว่า การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผดิ ๒๕.๑ การทุจรติ 
ในการสอบ นักศึกษาซึ่งกระท าผดิหรอืร่วมกระท าผดิระเบยีบการสอบในการสอบประจ าภาค
หรอืการสอบระหว่างภาค ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  ๒๕.๑.๑ ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต ๒๕.๑.๒ ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้ 
พกัการศกึษานกัศกึษาผูน้ัน้ในภาคการศกึษาปกตถิดัไปอยา่งน้อยอกี ๑ ภาคการศกึษา ๒๕.๑.๓ 
ให้ตกในรายวชิาที่ทุจรติ รวมทัง้ไม่พจิารณาผลการศึกษาในภาคการศกึษาที่นักศกึษากระท า
การทุจริต และให้สัง่พักการศึกษานักศึกษาผู้นัน้ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย  
๑ ภาคการศึกษา ๒๕.๑.๔ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งข้อเท็จจรงิตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคด ี
ได้เข้าสอบวิชา Heat Transfer โดยข้อสอบดังกล่าวระบุเงื่อนไข ดังนี้  การสอบเป็นแบบ 
 “เปิด” ต ารา อนุญาตใหน้ า Text : Incropera et al, Heat & Mass Transfer เขา้หอ้งสอบได ้๑ เล่ม 
และอนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องค านวณได้ทุกชนิด ประกอบกบัค าสัง่คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นค าสัง่ที่ก าหนดในหลกัการให้นักศกึษารบัทราบ ก าหนดว่า ในกรณีที่เป็นการสอบแบบ  
ปิดต ารา ห้ามนักศึกษา พก พา จด หรือสอดแทรกเนื้อหาทัง้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง 
กบัวชิาทีท่ าการสอบไมว่่าจะดว้ยวธิกีารใดๆ เขา้ไปภายในหอ้งสอบ ส าหรบัการสอบในแต่ละวชิา นัน้ 
หากเป็นค าสัง่ขอ้สอบอนุญาตให้เปิดต ารา มทีัง้กรณีที่น าเอกสารเข้าได้แบบอสิระ และแบบมี
เงื่อนไข โดยค าสัง่ข้อสอบวิชาที่อนุญาตให้เปิดต าราโดยก าหนดเงื่อนไขนัน้ มีการก าหนด 
ในท านองเดยีวกนั กล่าวคอื แต่ละวชิามกีารก าหนดอนุญาตใหน้ าเครือ่งมอื อุปกรณ์ หรอืหนังสอื
เข้าไปในห้องสอบได้ ซึ่งมคีวามต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะเนื้อหาวชิาที่แตกต่างกนั แต่ไม่ได้
ก าหนดห้ามหรอือนุญาตให้พกพา จด หรอืสอดแทรกเนื้อหาทัง้ที่เกี่ ยวข้องหรอืไม่เกี่ยวข้อง 
กบัวชิาทีท่ าการสอบไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใดๆ เขา้ไปภายในหอ้งสอบ เนื่องจากขอ้ความดงักล่าว  
ถ้าเป็นกรณีที่ห้ามจะเป็นลกัษณะค าสัง่ข้อสอบแบบปิดต ารา ถ้าอนุญาตจะเป็นลกัษณะค าสัง่
ข้อสอบแบบเปิดต าราโดยไม่มเีงื่อนไข ซึ่งในการสอบแบบเปิดต าราโดยมเีงื่ อนไขได้ก าหนด
อนุญาตไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงแลว้  ดงันัน้ การทีจ่ะตคีวามว่าเมื่อไม่ไดห้า้มไวส้ามารถกระท าได้ 
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จงึขดักบัวตัถุประสงคข์องการสอบแบบเปิดต าราโดยมเีงื่อนไขดงักล่าว ประกอบกบัหากผูฟ้้องคดี
เกิดความสงสยัหรอืไม่เข้าใจว่าการกระท าดงักล่าวของผู้ฟ้องคดจีะขดัต่อค าสัง่ข้อสอบที่เป็น
ความผิดหรอืไม่ ก็ควรสอบถามกรรมการที่คุมสอบเพื่อให้เกิดความชดัเจนก่อนได้ รวมทัง้  
การที่ผู้ฟ้องคดเีป็นนักศึกษา ชัน้ปีที่ ๓ ย่อมผ่านการสอบที่มคี าสัง่ข้อสอบเป็นแบบเปิดต ารา 
โดยมกีารก าหนดเงื่อนไขมาแล้วหลายครัง้ และวิชาที่สอบดงักล่าวย่อมมขี้อก าหนดท านอง
เดยีวกบัวชิาทีพ่พิาท อกีทัง้ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผูฟ้้องคดเีคยไดก้ระท าการในลกัษณะทีบ่่งชี้
ถงึความไม่เขา้ใจค าสัง่ของขอ้สอบดงัเช่นการกระท าในการสอบวชิาทีพ่พิาทมาก่อนแต่อย่างใด  
ดงันัน้ การที่ผู้ฟ้องคดนี ากระดาษย่อ จ านวน ๕ ฉบบั สอดแทรกในหนังสอืเข้าไปในห้องสอบ  
ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการจดรายละเอียดของสูตรและวิธีคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ท าขอ้สอบ การกระท าของผูฟ้้องคดจีงึเป็นความผดิตามขอ้ ๒๕ ของระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติฯ เมื่อผูถู้กฟ้องคดพีจิารณา
แลว้เหน็ว่าการกระท าผดิของผูฟ้้องคดสีมควรไดร้บัการลดหย่อนโทษ จงึลงโทษสถานเบาทีสุ่ด
โดยปรบัตกในวิชาการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer และให้ท าทณัฑ์บนผู้ฟ้องคด ีซึ่งการ
ลงโทษดังกล่าวถือว่าเหมาะสมกับความผิดแล้ว แต่เนื่ องจากโทษเกี่ยวกับการกระท าผิด  
ฐานทุจรติในการสอบ ตามข้อ ๒๕.๑.๑ ของระเบยีบดงักล่าว มไิด้ก าหนดโทษทณัฑ์บนและ
ภาคทณัฑไ์วแ้ต่อย่างใด คงก าหนดไวเ้พยีงใหต้กในรายวชิาทีทุ่จรติเท่านัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
มมีติก าหนดโทษทณัฑ์บน และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ตามมติดงักล่าว จงึเป็นการกระท า 
ทีป่ราศจากอ านาจตามกฎหมาย พพิากษาใหเ้พกิถอนมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ในส่วนทีก่ าหนด
โทษทัณฑ์บน และเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ก าหนดโทษภาคทัณฑ์ 
ผูฟ้้องคด ี(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๗๑/๒๕๕๔) 
 

๔. การสอบและประเมินผล 

 

 กรณีท่ีคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระเคยเป็นคู่กรณีกบัผู้ฟ้องคดีในคดีพิพาท
ในศาลกรณีอ่ืนมาก่อน เม่ือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีพยานหลกัฐานใดท่ีสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรมว่า การไม่เปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระจะท าให้
การพิจารณาทางปกครองเก่ียวกบัผลการสอบการศึกษาอิสระของผู้ฟ้องคดีมีสภาพ
ร้ายแรงจนเสียความเป็นกลาง การเป็นกรรมการสอบรายงานการศึกษาอิสระของ
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระดังกล่าว จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๖  
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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 สรปุข้อเทจ็จริง   
 ผู้ฟ้องคดเีป็นนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และได้รบัอนุมตัิหวัข้อและ 
เค้าโครงรายงานการศึกษาอิสระ ต่อมา เมื่อวนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ได้สอบวิชารายงาน
การศกึษาอสิระ ครัง้ที ่๑ แต่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดสีอบไมผ่่านเกณฑ ์คณะกรรมการสอบการศกึษา
อิสระ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ได้หารอืกับประธานคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา สาขาภาษาองักฤษ ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้วเห็นว่าจะครบระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 
แล้วเหน็ควรให้ผู้ฟ้องคดนี ารายงานการศกึษาอสิระฉบบัที่ยื่นขอสอบครัง้ที่ ๑ กลบัไปปรบัปรุง
แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง โดยมกี าหนดส่งภายในวนัที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได ้
น ารายงานการศึกษาอิสระที่ปรบัปรุงแก้ไขมาส่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามเวลาที่ก าหนด แต่ได้ 
น ารายงานการศกึษาอิสระที่พยายามแก้ไขปรบัปรุงแล้วไปส่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เป็นรายบุคคล
ระหว่างวนัที่ ๒ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
ได้สอบถามรายละเอยีดของประเดน็ต่างๆ ตามทีไ่ด้แนะน าแก่ผู้ฟ้องคดพีรอ้มทัง้ตรวจรายงาน
การศกึษาอสิระแล้วมคีวามเหน็ว่า ผู้ฟ้องคดยีงัไม่ได้แก้ไขปรบัปรุงประเดน็ส าคญัให้ครบถ้วน 
และมคีวามผดิพลาดในการใช้ภาษาองักฤษ  นอกจากนัน้ ผู้ฟ้องคดยีงัได้เปลี่ยนแปลงเน้ือหา
ของรายงานบางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมมีตริ่วมกนัและแจง้ใหผู้้ฟ้องคดทีราบในที่ประชุมว่า 
ผูฟ้้องคดไีม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการสอบเมื่อวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
ตนไม่ได้มโีอกาสเตรยีมตวัเน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า จงึไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองชัน้ต้นเมื่อวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดไีด้อุทธรณ์ผลการสอบ 
ต่ออธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น และเมื่อวนัที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๔๗ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ไดแ้จง้ผลการพจิารณาอุทธรณ์ใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่าผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื่นขอสอบรายงานการศกึษา
อิสระได้อีก ๑ ครัง้ แต่เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีได้หมดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว 
คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัจงึมมีติอนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดสีอบการศึกษาอิสระครัง้ที่ ๒  
ซึง่คณบดคีณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) อนุมตัิ
ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าสอบในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอเปลี่ยนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระครัง้ที่ ๒ ทัง้ชุด 
เนื่ อ งจาก เห็นว่ าคณะกรรมการสอบมีอคติและไม่ ให้ความเ ป็นธรรมแ ก่ผู้ ฟ้ อ งคด ี 
แต่มหาวทิยาลยัขอนแก่นไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ฟ้องคดจีงึยื่นหนังสอืต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ เพื่อขอ
เปลี่ยนประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระครั ้งที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดเดมิกบักรรมการสอบการศกึษาอสิระครัง้ที่ ๑ เป็นกรรมการสอบ และผลการสอบ
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ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
แต่มหาวทิยาลยัขอนแก่นไดแ้จง้ผลการพจิารณาใหผู้ฟ้้องคดทีราบว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดป้ฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
เปลีย่นคณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระชุดใหม่ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
 การประกาศผลการสอบวิชาการศึกษาอิสระเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ซึ่งมผีลกระทบต่อสถานภาพแห่งสทิธขิองผู้ฟ้องคดจีงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
เป็นกรรมการผู้ท าการพจิารณาวนิิจฉัย เพื่อสรุปผลและด าเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จดัท า
ค าสัง่ทางปกครอง แมผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะมใิช่เจา้หน้าทีผู่ม้คี าสัง่ทางปกครองโดยตรง แต่กอ็าจ
ถูกคดัค้านเกี่ยวกับสภาพความเป็นกลางได้ตามมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิ
ราชการทางปกครองฯ ซึ่งหลกัความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองสทิธิ 
ของคู่กรณี และหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจพจิารณาทางปกครองไม่มคีวามเป็นกลาง 
หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไม่มคีวามเป็นกลางและเหตุดงักล่าวมสีภาพรา้ยแรง ค าสัง่ทางปกครอง  
ทีอ่อกโดยการพจิารณาทางปกครองเช่นว่านัน้ย่อมไม่ชอบดว้ยกฎหมายและอาจถูกเพกิถอนได้

                                                 
 ๑-๒ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕  ฯลฯ ฯลฯ 
 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
 (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ 
เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว 
เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตัิ การวนิิจฉัยอุทธรณ์ การรบัรอง และการรบัจดทะเบยีน แต่ไม่หมายความรวมถึง  
การออกกฎ 
 (๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจา้หน้าทีห่รอืกรรมการผูน้ัน้จะท าการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด้ 
 ในกรณตีามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการดงันี้ 
 (๑) ถ้าผู้นัน้เห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นัน้หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  
เหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 
 (๒) ถ้ามคีู่กรณีคดัค้านว่าผู้นัน้มเีหตุดงักล่าว หากผู้นัน้เห็นว่าตนไม่มเีหตุตามที่คดัค้านนัน้ ผู้นัน้จะท าการ
พจิารณาเรือ่งต่อไปกไ็ดแ้ต่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 
 (๓) ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้นัน้หรอืคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นัน้เป็นกรรมการอยู่  
มคี าสัง่หรอืมมีตโิดยไมช่กัชา้ แลว้แต่กรณวี่าผูน้ัน้มอี านาจในการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้หรอืไม่ 
 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ในภายหลงั ส าหรบักรณีของขอ้เทจ็จรงิตามคดนีี้ แมผู้ฟ้้องคดกีบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒ จะเป็นคู่กรณีกันในศาลปกครองชัน้ต้นและผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการแต่งตัง้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระครัง้ที่ ๒ ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่า 
มพียานหลกัฐานใดทีส่นับสนุนว่าการไม่เปลีย่นแปลงคณะกรรมการสอบนัน้ท าใหก้ารพจิารณา
ทางปกครองเกี่ยวกบัผลการสอบของผู้ฟ้องคดมีสีภาพร้ายแรงจนเสยีความเป็นกลาง  อกีทัง้
มหาวทิยาลยัฯ ไดอ้นุมตัใิหผู้ฟ้้องคดขียายเวลาการศกึษาเป็นกรณีพเิศษและอนุมตัใิหผู้ฟ้้องคดี
เข้าสอบรายงานการศึกษาอิสระครัง้ที่ ๒ ในวนัที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ย่อมแสดงให้เห็นว่า 
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สามให้โอกาสผู้ฟ้องคดตีามสมควรแล้ว  ดงันัน้ การเป็นกรรมการสอบรายงาน
การศกึษาอสิระของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึไม่เป็นการต้องหา้มตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตั ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๓๖/๒๕๕๔) 
 

๕. การส าเรจ็การศึกษา 
 

 การพิจารณาว่านักศึกษาจะได้รบัปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงหรือไม่ 
จะต้องพิจารณาเม่ือนักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยพิจารณาจากการเรียน  
การลงทะเบียน และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ตามท่ีข้อบงัคบัซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีนักศึกษา
ส าเรจ็การศึกษาก าหนดไว้ หาใช่พิจารณาจากข้อบงัคบัฉบบัท่ีใช้บงัคบัในขณะนักศึกษา
ได้เข้าศึกษาไม่ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ส าเรจ็การศึกษามีคุณสมบติัครบถ้วนท่ีจะ
ได้รบัปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด การท่ี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมติัปริญญาให้บุคคลดังกล่าวโดยไม่อนุมติัให้ได้เกียรตินิยม 
อนัดบัหน่ึง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ผู้ฟ้องคดีสมัครเรียนปริญญาตรีต่อเ น่ือง ๒ ปี หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) เมื่อภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๔๖ ซึง่ในขณะนัน้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๒๓ ยงัคงใชบ้งัคบัอยู ่ซึง่หลกัสตูรดงักล่าวก าหนดโครงสรา้งในการศกึษาว่าต้องศกึษา
ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต และก าหนดตารางเรียนไว้ ๕ ภาคการศึกษาหรือ ๒ ปีครึ่ง  
โดยข้อ ๒๑.๑ ของข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะมีสิทธิได้ร ับ 
เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งไวว้่า ๒๑.๑.๑ จะตอ้งสอบไดชุ้ดวชิาครบตามหลกัสตูรภายในก าหนดเวลา
ในหลกัสูตร ๒๑.๑.๒ ไม่เคยสอบได้คะแนนล าดบัขัน้ U ในชุดวชิาใดตลอดหลกัสูตร ๒๑.๑.๓  
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ไม่เคยเรียนซ ้าชุดวิชาใดเพื่อยกระดับคะแนน และ ๒๑.๑.๔ มีชุดวิชาสะสมของล าดับ H  
เป็นจ านวนตัง้แต่สามในสี่ขึน้ไปของชุดวชิาทัง้หมด  ต่อมา ได้มกีารยกเลกิขอ้บงัคบัฉบบัดงักล่าว
และได้ประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่จะ 
ได้รบัปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งไว้เช่นเดยีวกบัขอ้บงัคบัเดมิ เพยีงแต่เปลี่ยนหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ ๒๑.๑.๑ เป็นข้อ ๖๔ (๑) (ก) คอื สอบได้ชุดวชิาครบตามหลกัสูตรภายในก าหนดเวลา 
ในหลกัสูตรการศึกษานัน้ๆ  ต่อมา สภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓)  
ได้พิจารณาข้อ ๖๔ (๑) (ก) ของข้อบังคับฉบับใหม่แล้วมีมติว่าจะให้ปริญญาเกียรตินิยม 
แก่นักศึกษาที่สอบได้ชุดวชิาครบตามโครงสร้างหลกัสูตรและภายในระยะเวลาของหลกัสูตร 
ที่ได้รบัอนุมตัิ ส าหรบักรณีที่สาขาวชิาก าหนดให้นักศึกษาเรยีนชุดวชิาเพิม่ขึ้นเพราะผู้สมคัร
เรยีนใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จะไม่มสีิทธิได้รบัปรญิญาเกียรตินิยม 
ตามขอ้บงัคบัดงักล่าว เนื่องจากใชเ้วลาศกึษาเกนิกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดในหลกัสูตร ปรากฏว่า
เมื่อผู้ฟ้องคดเีรยีนครบตามหลกัสูตรแลว้ ผูฟ้้องคดมีผีลการเรยีนระดบั H เกนิ ๓ ใน ๔ หรอืได้
เกรดเฉลีย่ ๓.๗๓ ซึง่มคีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งตามขอ้บงัคบัฉบบัเดมิ 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัเกียรตินิยมอันดบัหน่ึงโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคด ี
ใช้เวลาเรยีนเกนิระยะเวลาที่ก าหนดในหลกัสูตร ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สามด าเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเพื่อให้ผู้ฟ้องคดมีสีทิธไิด้รบั
ปรญิญาเกยีรตนิิยมแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การพิจารณาว่านักศึกษาจะได้รบัปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือไม่จะต้อง
พิจารณาเมื่อนักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยพิจารณาจากการเรยีน การลงทะเบียน  
และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ข้อบงัคบัก าหนดไว้ กรณีจงึต้องพจิารณาว่า  ในขณะที่นักศึกษา
ส าเรจ็การศกึษานัน้มหาวทิยาลยัได้ใช้ขอ้บงัคบัฉบบัใดเป็นหลกัเกณฑแ์ละวธิดี าเนินการศกึษา 
หาใช่พจิารณาจากขอ้บงัคบัฉบบัทีใ่ชบ้งัคบัในขณะนักศกึษาไดเ้ขา้ศกึษาไม่  ดงันัน้ การทีผู่ฟ้้องคดี
ได้ศกึษาครบถ้วนตามโครงสรา้งหลกัสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑติหลกัสูตรต่อเนื่องปรญิญาตรี 
๒ ปี และจบการศกึษาในภาคการศกึษาที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๘ การพจิารณาเกี่ยวกบัการจบ
การศึกษาและการได้รบัเกียรตินิยมจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธริาช ว่าดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ ทีก่ าหนดและมผีลใชบ้งัคบัอยู่
ขณะนัน้ และเมื่อพจิารณาข้อบงัคบัฉบบัใหม่แล้วเห็นว่า การก าหนดหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย
บณัฑติหลักสูตรปริญญาตรต่ีอเนื่อง ๒ ปี ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นัน้ ก าหนดให้ผู้ที่จะสมคัร 
เขา้ศกึษาอาจใชคุ้ณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่งได้ใน ๔ กรณี ซึง่การก าหนดระยะเวลาการศกึษา
ให้แตกต่างกนัตามคุณสมบตัิที่ก าหนดย่อมมผีลให้ต้องใช้เวลาในการศกึษาที่จะใช้จรงิส าหรบั
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หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑติแตกต่างกันด้วย  นอกจากนี้  การที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธริาช (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) จดัท าคู่มอืการศกึษาใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจโดยสุจรติว่าผู้สมคัร
เขา้ศกึษาโดยไมม่ปีระกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (การแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต์) จะต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษา ๒ ปีครึ่ง ย่อมท าให้ผู้สมคัรเข้าใจได้ว่าระยะเวลา
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาในหลกัสูตรการศึกษานัน้ๆ  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา 
และมมีตเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การให้ปรญิญาเกียรตินิยมตามข้อ ๖๔ (๑) (ก) จงึเป็นเพยีงการ 
หาแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัขอ้ ๖๔ (๑) (ก) ว่ามคีวามหมายอย่างไร อนัเป็นเรื่องกระบวนการ
ภายในของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายแต่อย่างใด  
แม้มติดงักล่าวจะไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้ารบัการศึกษาที่ก าหนดไว้แตกต่างกัน  
ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สามกไ็ม่ไดช้ีแ้จงใหช้ดัเจนตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัสมคัรว่า ผูท้ี่สมคัรในคุณสมบตัิ
ขอ้ใดจะไมม่สีทิธไิดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัปรญิญาตรเีกยีรตนิิยม ถ้าใชร้ะยะเวลาในการศกึษา
เกนิกว่า ๒ ปี  ดงันัน้ เมื่อผู้ฟ้องคดไีดจ้บการศกึษาโดยใช้เวลาในการศกึษา ๕ ภาคการศกึษา 
ตามระยะเวลาที่หลกัสูตรการศึกษาก าหนด และมผีลคะแนนตามหลกัเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัฯ 
ก าหนด จงึมสีิทธไิด้รบัปรญิญาเกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง การที่สภามหาวทิยาลยัฯ มมีติอนุมตัิ
ปรญิญาให้ผู้ฟ้องคดโีดยไม่ได้อนุมตัิให้ได้เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จงึเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สามพิจารณาอนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั 
เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่มคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๒๘๕/๒๕๕๔) 

 

๖. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๗. การด าเนินกิจการการศึกษา 
 

๗.๑ การเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะเร่ืองการศึกษาขัน้พื้นฐานแล้ว ยังมีภาระหน้าท่ีพิเศษในการเป็น
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการผลิตบณัฑิตของคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มีหน้าท่ี 
ในการสอน สาธิตการสอน วิจัย ทดลองด้านการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูและเป็นโรงเรียนร่วมพฒันาวิชาชีพ รวมทัง้
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เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน 
ตามวตัถุประสงค์เฉพาะ มาตรา ๕๘ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงก าหนดให้ครอบครัวต้องมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น และเม่ือเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันา
คุณภาพการศึกษา มิใช่เงินท่ีอยู่ในความหมายของเงินงบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรร
จากรัฐเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ดังนั้น การท่ี
อธิการบดีมหาวิทยาลยัฯ อาศยัอ านาจตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๗) แห่งพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อ ๑๐ ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศเพ่ือเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัฯ จึงไม่เป็นการ
ขดัหรือแย้งกบัมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น (ผูถู้กฟ้องคด)ี ออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ฉบบัที ่๒๖๐/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน และโรงเรยีนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้มหีนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรยีนไปช าระเงนิ
ดงักล่าวซึ่งค้างช าระมาตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
การออกประกาศของผูถู้กฟ้องคดไีมช่อบดว้ยกฎหมาย ขดัต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และขดัต่อพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนประกาศฉบบัดงักล่าว 

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถานศกึษาซึง่เป็นส่วนราชการในสงักดั 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
เรื่องการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของรฐั ตามมาตรา ๔๓๓  
 

                                                 
๓ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมสีิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขัน้พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ร ัฐจะต้องจดัให้ 

อย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ้่าย 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔  
แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แมโ้รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลในระดบัการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน แต่เนื่องจากโรงเรยีนมภีาระหน้าที่พเิศษนอกเหนือจากภาระหน้าทีข่องสถานศกึษา
ของรฐัที่จดัการศึกษาขัน้พื้นฐานทัว่ไป โดยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตของ  
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหีน้าที่ในการสอน สาธติการสอน วจิยั ทดลองด้านการเรยีน  
การสอน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นโรงเรียน  
ร่วมพฒันาวชิาชพี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางของการเผยแพร่ความรูแ้ละผลงานวจิยัด้านการเรยีน
การสอนตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ประกอบกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้โรงเรยีนตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ 
วรรคหนึ่ง (๒)๕ แห่งพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ จงึก าหนดให้ครอบครวั
ต้องมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามคว ามเหมาะสมและความจ าเป็น  
สภามหาวทิยาลยัขอนแก่นจงึมมีตใิห้ครอบครวัมสี่วนร่วมในการระดมทรพัยากรเพื่อใช้ในการ 
จดัการศึกษาขัน้พื้นฐานในส่วนที่มิได้ร ับการอุดหนุนจากรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๗)๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑  

                                                 
๔-๕ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๐ การจดัการศกึษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่า 

สบิสองปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ้่าย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทัง้จากรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชพี สถาบนัศาสนา  
สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่น และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศกึษาดงันี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ใหบุ้คคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น ระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา โดยเป็นผู้จดัและมสี่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 มาตรา ๒๓ อธกิารบดมีอี านาจและหน้าที ่ดงันี้ 
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและ 

ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้นโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๗) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั หรอืตามทีส่ภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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และข้อ ๑๐ ของข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่าย 
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในระดบัการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน  อีกทัง้ เงนิค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว มใิช่เป็นเงนิที่อยู่ใน
ความหมายของเงนิงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรจากรฐัเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลในระดบั
การศึกษาขัน้พื้นฐาน และการออกประกาศดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแล้ว 
ประกาศพิพาทจึงไม่ขดัหรือแย้งกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ  
และไม่ขดัหรอืแยง้กบัมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฯิ  ดงันัน้ ประกาศดงักล่าว
จงึชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๐๔/๒๕๕๔) 

 

 ๗.๒ การจดัการเรียนการสอน 

 

 การท่ีสถาบันอุดมศึกษาของรฐัประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีจะเปิดสอน 
ต่อสาธารณชนไว้อย่างไร ย่อมมีความผกูพนัตามกฎหมายท่ีจะต้องด าเนินการจดัการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามท่ีได้ให้ข้อมูลไว้ นัน้ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า การจดัการเรียน
การสอนมิได้เป็นไปตามท่ีได้ให้ข้อมูลไว้ เป็นเหตุให้นักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนได้รบั
ความเสียหายอันเน่ืองมาจากมีความคาดหวังโดยชอบธรรมและเช่ือมัน่ในข้อมูล
ดังกล่าว ถือเป็นการกระท าละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบติั จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายอนัได้แก่ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได้ช าระ
ให้แก่สถาบนัคืนแก่นักศึกษา 
 สรปุข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) เปิดสอนหลกัสูตรทศันศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาทศันศาสตร ์ซึง่เป็นหลกัสตูรใหมท่ีส่ภามหาวทิยาลยัรามค าแหงมมีตอินุมตัใิหเ้ปิดสอน
หลกัสูตรดงักล่าว  ทัง้น้ี ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ท าบนัทกึข้อตกลงกบัมหาวทิยาลยัอินเดยีนาว่า 
คณาจารย์จากคณะทศันศาสตร์ มหาวทิยาลยัอินเดยีนา จะเดนิทางมาสอนหลกัสูตรดงักล่าว 
และในการรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูรดงักล่าว ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดป้ระกาศโฆษณา
ขอ้มูลรายละเอยีดการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรดงักล่าวในแผ่นพบัโฆษณา ซึ่งผู้ฟ้องคด ี
ได้สมคัรเป็นนักศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าว ภาคภาษาองักฤษ โดยเชื่อประกาศโฆษณาข้อมูล
รายละเอียดการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรดงักล่าวว่า ในระยะแรกจะมนีักทัศนศาสตร์ 
ชาวอเมรกิันมาดูแลตรวจรกัษา และมคีณาจารย์จากมหาวิทยาลยัอินเดียนามาท าการสอน
นักศกึษาใหจ้นกว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะผลติบณัฑติสาขาวชิาทศันศาสตรร์ุ่นแรกได ้จงึตดัสนิใจ
ลงทะเบยีนเรยีนเป็นเงนิจ านวน ๑๓๓,๖๖๐ บาท แต่เมื่อมกีารจดัการเรยีนการสอนแล้วปรากฏว่า
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ไมเ่ป็นไปตามทีป่ระชาสมัพนัธไ์ว ้ อกีทัง้ ยงัใหผู้ฟ้้องคดไีปเรยีนรวมกบัหลกัสูตรภาคภาษาไทย
ในบางวิชา ผู้ฟ้องคดีจงึขอยกเลิกการลงทะเบียนนักศึกษาพร้อมกับขอให้คืนเงนิที่ได้ช าระ 
ไปแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มหีนังสือแจ้งคืนเงนิให้กบัผู้ฟ้องคดรีวมเป็นเงนิ ๔๑,๖๐๐ บาท  
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยงัคนืเงนิไม่ครบถ้วนจงึมหีนังสอืขอรบัเงนิส่วนที่ยงัขาดอยู่
จ านวน ๙๒,๐๖๐ บาท แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เพกิเฉย จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดคีนืเงนิส่วนทีย่งัขาดอยูใ่หก้บัผูฟ้้องคด ี
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 ก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะเปิดสอนหลกัสตูรทศันศาสตรบ์ณัฑติ ไดม้กีารประชาสมัพนัธ์
ต่อสาธารณชนว่า การเรียนการสอนในระยะแรกจะมีนักทัศนศาสตร์ชาวอเมริกันมาดูแล  
ตรวจรกัษาและมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาท าการสอนนักศึกษาให้จนกว่า 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จะผลติบณัฑติสาขาวชิาทศันศาสตรร์ุ่นแรกได ้ท าใหผู้้ฟ้องคดซีึง่มคีวามคาดหวงั
โดยชอบธรรมและมคีวามเชื่อมัน่ว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ซึง่เป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัจะสามารถ
จดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรดงักล่าวไดต้ามที่ประกาศไว ้จงึตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษาหลกัสูตร
ดงักล่าว  ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ย่อมมคีวามผูกพนัตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการจดัการ
เรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดใ้หข้อ้มลูไวต่้อสาธารณชน การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไม่มอีาจารย์
จากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาท าการสอน ส่วนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มาสอนก็ไม่ได้
ร ับผิดชอบทัง้ภาคการเรียน และมีการจัดให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษไปเรียน  
รวมกับหลกัสูตรภาษาไทยในบางวิชา  อีกทัง้ ข้อเท็จจรงิยงัปรากฏจากค าชี้แจงของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความพร้อม 
ด้านคณาจารย์ผู้สอน และวสัดุอุปกรณ์ในการเปิดสอนและฝึกปฏิบัติ และยงัได้ด าเนินการ  
เปิดสอนหลกัสูตรดังกล่าวไปโดยที่ยงัไม่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจด าเนินการจดัการเรียนการสอนได้ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ขอ้มูลไว ้จงึเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ใหต้้องปฏบิตั ิและการทีผู่้ฟ้องคดไีดเ้ขา้เรยีนไปแล้วกไ็ม่อาจถอืไดว้่าเป็นการยอมรบัมาตรฐาน 
การจดัการเรยีนการสอนของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เมื่อการกระท าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เป็นเหตุให ้
ผูฟ้้องคดไีด้รบัความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากมคีวามคาดหวงัโดยชอบธรรมและเชื่อมัน่ในขอ้มูล
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ที่ใหไ้ว้ต่อสาธารณชน จงึไดล้าออกจากมหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อมาสมคัร
เข้าศึกษาหลักสูตรทัศนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งต้อง  
เสยีค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจ านวนเงนิ ๑๓๓,๖๖๐ บาท สูงกว่าหลกัสูตรภาคภาษาไทย  
การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยอธกิารบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  
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จงึเป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคดอีนัเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏบิตั ิและต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคด ี เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ฟ้องคด ี
ได้ช าระเงินไปแล้ว จ านวน ๑๓๓,๖๖๐ บาท ซึ่งถือเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจาก 
การกระท าละเมดิของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง แต่ผู้ฟ้องคดไีดร้บัประโยชน์จากการเขา้ศกึษาไปแล้ว
บางส่วน  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจ านวนสามในสี ่
ของค่าเสยีหายทัง้หมด คดิเป็นเงนิ ๑๐๐,๒๔๕ บาท โดยหกัส่วนที่ผู้ฟ้องคดไีด้รบัอนุมตัใิห้คนื
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปแล้วเป็นเงนิ ๔๑,๖๐๐ บาท คงเหลอืเงนิค่าเสียหายที่ 
ผู้ฟ้องคดมีสีิทธิที่จะได้รบัอีกเป็นจ านวนเงนิ ๕๘,๖๔๕ บาท นับแต่วนัที่ค าพิพากษาถึงที่สุด 
พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระคนืทัง้หมด  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๕๘/๒๕๕๕) 
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บทท่ี ๒๗ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
๑. การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 
 

 ๑.๑ ข้อมลูข่าวสารของราชการ 

 

 การท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะใช้ดุลพินิจมีค าสัง่มิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ นั้น จะต้องค านึงถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรฐั ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้องประกอบกนั 
และจะต้องได้ความว่าข้อมูลข่าวสารมีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง 
(๑) ถึง (๗) แห่งพระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เท่านัน้  ดงันัน้ 
การท่ีผู้ถกูร้องเรียนขอเอกสารในส านวนการสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกบับุคคลท่ีผู้ขอ 
เห็นว่าได้น าเร่ืองอนัเป็นเท็จมากล่าวหาตน ซ่ึงถือเป็นสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 
ประกอบกบัข้อเทจ็จริงปรากฏแต่เพียงว่าผู้ขอได้ด าเนินการร้องทุกขต่์อพนักงานสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายกบัผู้ร้องเรียนเท่านัน้ โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ท าให้ 
ผู้ร้องเรียนต้องรบัภยัใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ กลัน่แกล้ง หรือท าอนัตรายต่อชีวิต 
และร่างกาย กรณีจึงไม่ปรากฏเหตุอนัควรสงสยัว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้ขอทราบ
จะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออนัตรายแก่ผู้ร้องเรียนนอกเหนือไปจากการใช้สิทธิ 
ท่ีผู้ขอพึงมีตามกฎหมาย  ดงันัน้ การปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอโดยอ้างว่า 
ผู้ขออาจน าไปใช้กระท าการอ่ืนอนัละเมิดต่อกฎหมายต่อผู้ร้องเรียนและพยาน จึงเป็น
การใช้ดลุพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รบัหนังสอืร้องเรยีน

กล่าวหาผู้ฟ้องคดวี่า มพีฤตกิารณ์ใช้อ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์
โดยมชิอบ และมพีฤตกิรรมอื่นทีไ่ม่เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ จงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ ผลการสบืสวนปรากฏว่าไม่มพียานหลกัฐานใดยนืยนัไดว้่ามกีารเรยีกรอ้ง
ผลประโยชน์ แต่เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานไมอุ่ทศิเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จงึเหน็สมควรลงโทษภาคทณัฑ ์แต่ใหง้ดโทษภาคทณัฑไ์ว้
โดยให้ว่ากล่าวตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ต่อมา ผู้ฟ้องคดมีหีนังสอืถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
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ขอตรวจดแูละคดัเอกสารในส านวนการสอบสวนทัง้หมดเพื่อใช้ในการฟ้องคดบุีคคลทีน่ าขอ้ความ
อันเป็นเท็จมาร้องเรยีนกล่าวโทษผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่เปิดเผยเอกสาร 
หลายรายการ โดยใหเ้หตุผลว่า การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติและความปลอดภยัของ
พยานและผู้ร้องเรยีนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟ้้องคดจีงึยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสงัคม การบรหิาร
ราชการแผ่นดินและการบงัคบัใช้กฎหมาย คณะที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มคี าวินิจฉัยให้ 
ยกอุทธรณ์ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สอง และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้สองเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ผูฟ้้องคดตีามทีข่อ  

 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ วนิิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดโีดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดี

อาจน าขอ้มูลข่าวสารทีไ่ดร้บัไปใชก้ระท าการอื่นอนัละเมดิต่อกฎหมายต่อผู้รอ้งเรยีนและพยาน 
อีกทัง้การให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดงักล่าวแก่ผู้ฟ้องคดยี่อมคาดหมายได้ว่าต่อไปภายหน้า 
คงไมม่ใีครกลา้รอ้งเรยีนและใหก้ารเป็นพยาน เพราะกลวัจะถูกเปิดเผยชื่อ อนัจะท าใหต้นถูกฟ้องคดี
หรอือาจท าใหไ้ดร้บัอนัตรายประการอื่น นัน้ เหน็ว่า ผู้ฟ้องคดจีะน าขอ้มลูขา่วสารทีข่อใหเ้ปิดเผย
ไปใช้ในการฟ้องคดตีามที่กล่าวอ้างหรอืไม่ ก็มใิช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะต้องน ามาค านึงถงึ 
ในการพจิารณาอนุญาตใหเ้ปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผยได ้เพราะการทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่
ของรฐัจะใช้ดุลพนิิจมคี าสัง่มใิห้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้นัน้ จะต้องค านึงถงึการปฏบิตัิหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกนั และจะต้องได้ความว่าขอ้มูลข่าวสารมลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง (๑) ถงึ (๗)๑ แห่งพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการฯ เท่านัน้  อย่างไรก็ด ี

                                                 
๑
 พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๕ ขอ้มลูข่าวสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ หน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ 
ของรฐัอาจมคี าสัง่มใิห้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั ประโยชน์สาธารณะ  
และประโยชน์ของเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งประกอบกนั 
 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ 
ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสทิธภิาพ หรอืไม่อาจส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ได ้ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกบัการฟ้องคด ีการป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรอืการรู้แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสารหรอืไม่ 
กต็าม 
 (๓) ความเหน็หรอืค าแนะน าภายในหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึรายงาน
ทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารทีน่ ามาใชใ้นการท าความเหน็หรอืค าแนะน าภายในดงักล่าว 



 
 

                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    ๑๐๐๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ คาดหมายว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นเหตุให้ไม่มผีู้ใดกล้า
รอ้งเรยีนซึง่เป็นเหตุผลทีพ่อรบัฟงัไดก้ต็าม แต่การทีจ่ะน าเหตุดงักล่าวมาประกอบการพจิารณา
ตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัข้อมูลข่าวสารก็อาจก่อให้เกิดการกลัน่แกล้งกล่าวหาระหว่าง
ข้าราชการได้ง่ายยิ่งขึ้นและจะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีได้เช่นเดียวกัน ส าหรับ 
มตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการรอ้งเรยีนกล่าวโทษขา้ราชการ
และสอบสวนเรื่องราวร้องเรยีนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย นัน้  มติคณะรฐัมนตรี
ดงักล่าวมุ่งคุ้มครองผู้ร้องเรยีนและพยานเพื่อมใิห้ต้องรบัภยัหรอืความไม่ชอบธรรม แต่การที่ 
ผู้ฟ้องคดีขอข้อมูลข่าวสารเพื่อด าเนินคดีกับบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าน าเรื่องอันเป็นเท็จ 
มาร้องเรยีนผู้ฟ้องคดีนัน้ ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดี และไม่อาจ 
ถือได้ว่าเป็นการไม่ชอบธรรมต่อผู้ร้องเรยีน อีกทัง้ข้อเท็จจรงิก็ปรากฏแต่เพยีงว่า ผู้ฟ้องคด ี
ไดด้ าเนินการรอ้งทุกขต่์อพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดตีามกฎหมายเท่านัน้ โดยไม่ปรากฏว่า
มพีฤตกิารณ์ท าให้ผู้รอ้งเรยีนต้องรบัภยัใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ กลัน่แกล้ง หรอืท าอนัตราย 
ต่อชีวติและร่างกาย  ดงันัน้ เมื่อไม่ปรากฏเหตุอนัควรสงสยัว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ 
ผูฟ้้องคดทีราบจะก่อให้เกดิความเสยีหายหรอือนัตรายนอกเหนือไปจากการใช้สทิธทิีผู่้ฟ้องคดี
พงึมตีามกฎหมาย การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ไม่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร และการทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ วนิิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดจีงึเป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษาให้
เพิกถอนค าสัง่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๒/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๒ ข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. การขอเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

                                                                                                                                            
 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลซึง่การเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสทิธสิ่วนบุคคลโดยไมส่มควร 
 (๖) ขอ้มลูข่าวสารของราชการที่มกีฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผย หรอืขอ้มลูข่าวสารที่มผีูใ้หม้าโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 
 (๗) กรณอีื่นตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทท่ี ๒๘ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
 

๑. ภาษีอากร 

 

 ๑.๑ ภาษีเงินได้ 
 

  กรณีท่ีกรมสรรพากรมีค าสัง่อายัดบัญชีเงินฝากผู้ ค้างช าระภาษีอากร 
ภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รฐั (คตส.) 
มีค าสัง่อายดับญัชีเงินฝากดงักล่าวแล้ว ค าสัง่อายดัทัง้สองเป็นการอายดัของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีใช้อ านาจตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวตัถปุระสงคห์รือเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และมิใช่การอายดัของเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง จึงมิใช่เป็นการ
อายดัซ า้ แต่กรมสรรพากรจะออกค าสัง่อายดัท่ีมีข้อก าหนดให้บุคคลผู้รบัค าสัง่กระท า 
ในส่ิงท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้ หรือหากปฏิบติักต้็องรบัผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไม่ได้  
ดงันัน้ เม่ือค าสัง่อายดัของ คตส. ยงัมีผลอยู่ ซ่ึงหากธนาคารฝ่าฝืนค าสัง่ดงักล่าวอาจมี
กรณีท่ีธนาคารต้องรบัผิดในความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น  อีกทัง้ การท่ีธนาคารยงัคงเกบ็รกัษา
เงินในบญัชีเงินฝากของผู้ค้างช าระภาษีไว้ภายใต้ค าสัง่อายดัของ คตส. ค าสัง่อายัด 
ของกรมสรรพากรกห็ามีผลกระทบต่อบุริมสิทธิหรือการบงัคบัช าระหน้ีในฐานะเจ้าหน้ี
ภาษีอากรของกรมสรรพากรไม่ กรมสรรพากรจึงไม่สามารถออกค าสัง่ให้ธนาคารน าส่งเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้ค้างช าระภาษีอากรได้ การท่ีกรมสรรพากรมีค าสัง่ดังกล่าว 
จึงเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ธนาคารในฐานะผู้รบัฝากเงินเกินสมควรและเป็นการ 
ใช้ดลุพินิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ได้รบัค าสัง่จาก คตส. อายดัเงิน 
ในบญัชเีงนิฝากของผู้รอ้งสอดที่มอียู่ในธนาคารผูฟ้้องคด ี ต่อมา กรมสรรพากร (ผูถู้กฟ้องคด)ี 
ได้แจ้งผลการประเมนิภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาแก่ผู้ร้องสอดและให้ผู้ร้องสอดทัง้สองช าระ  
ค่าภาษอีากรภายในสบิหา้วนันับแต่วนัรบัหนังสอื แต่ผู้รอ้งสอดทัง้สองไม่น าเงนิมาช าระภายใน
ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดจีงึออกค าสัง่อายดัสิทธิเรยีกร้องของผู้ร้องสอดทัง้สองในบญัชีเงนิฝาก
ธนาคารผู้ฟ้องคด ีโดยห้ามมใิห้ผู้ฟ้องคดจี าหน่าย จ่าย หรอืโอนสทิธเิรยีกรอ้งในบญัชเีงนิฝาก
ดงักล่าวของผูร้อ้งสอดทัง้สองใหแ้ก่บุคคลอื่นใด และใหผู้ฟ้้องคดสี่งเงนิในบญัชเีงนิฝากดงักล่าว 
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ใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคด ีโดยบญัชเีงนิฝากดงักล่าวถูกอายดัไวก่้อนแลว้ตามค าสัง่ของ คตส. ทีย่งัมไิด้
ยกเลกิหรอืเพกิถอนค าสัง่นัน้แต่อยา่งใด ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าการออกค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดเีป็นการ
อายดัซอ้นและเป็นการกระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลเพกิถอนค าสัง่
ดงักล่าว 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  แมว้่าผู้ถูกฟ้องคดจีะมคี าสัง่อายดัตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรษัฎากร และเรยีก
ใหผู้ฟ้้องคดสี่งเงนิในบญัชเีงนิฝากดงักล่าวใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดกีต็าม ค าสัง่อายดัของผูถู้กฟ้องคด ี
กไ็มม่ผีลเป็นการยกเลกิ เพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงค าสัง่ของ คตส. แต่อยา่งใด ผูฟ้้องคดจีงึยงัคง
มหีน้าทีผ่กูพนัและปฏบิตัติามค าสัง่ของ คตส. ดงักล่าวต่อไป และการออกค าสัง่อายดัของ คตส. 
และค าสัง่อายดัของผูถู้กฟ้องคดเีป็นการอายดัโดยเจา้หน้าทีท่ีใ่ชอ้ านาจตามทีก่ฎหมายใหอ้ านาจไว้
เพื่อด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมใิช่การอายดัของเจา้หนี้
ตามค าพพิากษาในคดแีพ่ง จงึมใิช่เป็นกรณีอายดัซ ้าตามนัยมาตรา ๒๙๐๒ แห่งประมวลกฎหมาย
                                                 

๑ ประมวลรษัฎากร 
มาตรา ๑๒  ภาษอีากรซึง่ตอ้งเสยีหรอืน าส่งตามลกัษณะนี้ เมือ่ถงึก าหนดช าระแลว้ ถา้มไิดเ้สยีหรอืน าส่ง ใหถ้อืเป็น

ภาษอีากรคา้ง 
เพื่อให้ได้รบัช าระภาษีอากรคา้ง ใหอ้ธบิดมีอี านาจสัง่ยดึหรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สนิของผู้ต้องรบัผดิ  

เสยีภาษอีากรหรอืน าส่งภาษอีากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร โดยมติอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรอืสัง่ อ านาจดงักล่าวอธบิดจีะมอบให ้
รองอธบิดหีรอืสรรพากรเขตกไ็ด ้

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอมอี านาจเช่นเดียวกบัอธิบดี 
ตามวรรคสอง ภายในเขตท้องที่จงัหวดัหรืออ าเภอนัน้ แต่ส าหรบันายอ าเภอนัน้ จะใช้อ านาจสัง่ขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อ  
ไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม  
ส่วนวธิกีารอายดัใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ี

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ในการยึดและขายทอดตลาดและ 
เงนิภาษอีากรคา้ง ถา้มเีงนิเหลอืใหค้นืแก่เจา้ของทรพัยส์นิ 

ผูต้อ้งรบัผดิเสยีภาษีอากรตามวรรคสอง ใหห้มายความรวมถงึผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วน 
นิตบิุคคลดว้ย 

๒ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
มาตรา ๒๙๐ เมื่อเจ้าพนักงานบงัคบัคดไีด้ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิอย่างใดของลูกหนี้ตามค าพพิากษาไว้แทนเจ้าหนี้ 

ตามค าพพิากษาแลว้ หา้มไมใ่หเ้จา้หนี้ตามค าพพิากษาอื่นยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้ซ ้าอกี แต่ใหเ้จา้หนี้ตามค าพพิากษาเช่นว่านี้  
มอี านาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบงัคบัให้ยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้ เพื่อให้ศาลมคี าสัง่ให้ตนเขา้เฉลี่ย 
ในทรพัยส์นิหรอืเงนิทีข่ายหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ไดต้ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

ไมว่่าในกรณใีดๆ หา้มมใิหศ้าลอนุญาตตามค าขอเช่นว่ามานี้ เวน้แต่ศาลเหน็ว่าผูย้ ื่นค าขอไม่สามารถเอาช าระไดจ้าก
ทรพัยส์นิอื่นๆ ของลกูหนี้ตามค าพพิากษา  

เจา้พนกังานผูม้อี านาจตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีอากรในอนัทีจ่ะสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิของลูกหนี้ตามค าพพิากษา
เพื่อช าระค่าภาษีอากรค้างให้มสีิทธิขอเฉลี่ยในทรพัย์สนิที่เจ้าพนักงานดงักล่าวได้ยดึหรืออายดัไว้ก่อนแล้วเช่นเดียวกบัเจ้าหนี้ 
ตามค าพพิากษาตามความในวรรคหนึ่ง แต่ถา้เจา้พนกังานมไิดย้ดึหรอือายดัไวก้่อน ใหข้อเฉลีย่ไดภ้ายในบงัคบับทบญัญตัวิรรคสอง 
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วิธีพิจารณาความแพ่งเช่นกัน และเมื่อค าสัง่ทัง้สองดังกล่าวยังไม่มีการยกเลิก เพิกถอน 
หรอืเปลี่ยนแปลงไป จงึยงัคงมผีลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย และเป็นผลให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัค าสัง่
หรอือยู่ภายใต้บงัคบัของค าสัง่ยงัคงมหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามค าสัง่ดงักล่าวต่อไป  ทัง้นี้ ผูถู้กฟ้องคดี
จะออกค าสัง่อายัดที่มีข้อก าหนดให้บุคคลผู้ร ับค าสัง่กระท าในสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได ้  
หรอืหากปฏบิตักิต็อ้งรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไมไ่ด ้ ดงันัน้ แมว้่าผูถู้กฟ้องคดจีะมอี านาจ 
ออกค าสัง่อายดัทรพัยส์นิของผูร้อ้งสอดทัง้สองในฐานะผูต้อ้งรบัผดิเสยีภาษอีากรตามมาตรา ๑๒ 
แห่งประมวลรษัฎากรกต็าม แต่เมื่อในขณะออกค าสัง่ดงักล่าว คตส. ไดม้คี าสัง่อายดัไวก่้อนแลว้  
และผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีได ้ 
หรือหากปฏิบัติตามค าสัง่ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ถ้าต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงไดม้คี าสัง่ใหเ้งนิในบญัชเีงนิฝากนัน้ตกเป็นของแผ่นดนิ กย็่อมไม่มี
ทรพัย์สินให้ศาลสัง่รบิหรอืสัง่ให้ตกเป็นของแผ่นดนิ ซึ่งผู้ฟ้องคดจีะต้องรบัผดิในจ านวนเงนิ 
ที่ขาดไปอันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อ ๗๓ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบ
การกระท าที่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่รฐั หรอืหากไม่ปฏบิตัติามค าสัง่อายดัของผู้ถูกฟ้องคด ี
 

                                                                                                                                            
ในกรณีที่ยดึทรพัย์สนิเพื่อขายทอดตลาดหรอืจ าหน่ายโดยวธิอีื่น ค าขอเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสบิสี่วนั  

นบัแต่วนัทีม่กีารขายทอดตลาดหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่ายทอดตลาด หรอืจ าหน่ายไดใ้นครัง้นัน้ๆ 
ในกรณทีีอ่ายดัทรพัยส์นิ ใหย้ืน่ค าขอเสยีก่อนสิน้ระยะเวลาสบิสีว่นันบัแต่วนัช าระเงนิหรอืส่งทรพัยส์นิตามทีอ่ายดัไว ้
ในกรณยีดึเงนิ ใหย้ืน่ค าขอเสยีก่อนสิน้ระยะเวลาสบิสีว่นันบัแต่วนัยดึ 
เมื่อได้ส่งส าเนาค าขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน  

ตามค าบงัคับไว้จนกว่าศาลจะได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มีค าสัง่ประการใดและส่งให้เจ้าพนักงานบงัคับคดี ทราบแล้ว  
กใ็หเ้จา้พนกังานบงัคบัคดปีฏบิตัไิปตามค าสัง่เช่นว่านัน้ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพพิากษาผู้ยดึสละสทิธใินการบงัคบัคด ีหรอืเพกิเฉยไม่ด าเนินการบงัคบัคดภีายในเวลา  
ที่เจ้าพนักงานบงัคบัคดกี าหนด ผู้ขอเฉลี่ยหรอืผู้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๒๘๗ หรอืตามมาตรา ๒๘๙ มสีทิธขิอให้ด าเนินการ 
บงัคบัคดต่ีอไป 

ค าสัง่อนุญาตของศาลตามวรรคแปดใหเ้ป็นทีสุ่ด 
๓ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๐  

เรือ่ง การตรวจสอบการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่รฐั ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 
ขอ้ ๗ ในกรณีที่บุคคลซึ่งถูกยดึหรอือายดัทรพัย์สนิตามขอ้ ๕ ไม่แจ้งขอ้มูลตามข้อ ๖ หรอืไม่ส่งมอบทรพัย์สิน 

ที่ถูกยึด ยกัย้าย จ าหน่าย หรือจ่ายโอนทรัพย์สินที่ถูกอายดั ให้ถือว่าทรพัย์สินที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มา  
โดยไมช่อบและเป็นทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการร ่ารวยผดิปกตหิรอืเพิม่ขึน้ผดิปกต ิหรอืเป็นทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ 
ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ในกรณทีีห่น่วยงานหรอืบุคคลตามขอ้ ๖ ไมด่ าเนินการตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนดตามขอ้ ๖ หากมกีรณี
เกดิความเสยีหายขึน้จากการทีไ่มด่ าเนินการนัน้ ใหห้น่วยงานหรอืบุคคลดงักล่าวรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
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ก็อาจมคีวามผดิต้องรบัโทษทางอาญาตามมาตรา ๓๕ ทวิ๔ แห่งประมวลรษัฎากรได้เช่นกัน  
ทัง้นี้ การทีผู่ฟ้้องคดยีงัคงเกบ็รกัษาเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูร้อ้งสอดทัง้สองไวภ้ายใต้ค าสัง่อายดั
ของ คตส. ค าสัง่อายดัของ คตส. กห็ามผีลกระทบต่อบุรมิสทิธหิรอืการบงัคบัช าระหนี้ตามค าสัง่
ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้ีภาษีอากรตามกฎหมายไม่ สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดียงัคงมอียู ่
ตามประมวลรษัฎากรในการที่จะได้รบัช าระหนี้ค่าภาษีอากร  ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึไม่สามารถ 
ออกค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดนี าส่งเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้รอ้งสอดทัง้สอง ในขณะที ่คตส. มคี าสัง่
อายดัเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูร้อ้งสอดทัง้สองดงักล่าวไวก่้อนแลว้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดอีอกค าสัง่ให้
ผู้ฟ้องคดนี าส่งเงนิในบญัชเีงนิฝากของผู้รอ้งสอดทัง้สองดงักล่าว จงึเป็นการออกค าสัง่ที่เป็นการ
สรา้งภาระใหเ้กดิแก่ผูฟ้้องคดใีนฐานะผูร้บัฝากเงนิของผูร้อ้งสอดทัง้สองเกนิสมควร และเป็นการ
ใช้ดุลพนิิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสัง่ดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
แต่โดยทีใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดไีดม้คี าสัง่ถอนอายดัทรพัยส์นิ
ของผู้ร้องสอดทัง้สองแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดน้ีีจงึหมดสิ้นไป ศาลจงึไม่จ าต้องออกค าบงัคบัให้ 
เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดี  พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น เป็นให้ 
จ าหน่ายคดนีี้ออกจากสารบบความ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๒/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๒ ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๑.๓ ภาษีบ ารงุท้องท่ี 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๒. ค่าธรรมเนียม 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

                                                 
๔ ประมวลรษัฎากร 
มาตรา ๓๕ ทว ิผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๑๒ ทว ิตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี และปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท 
ในกรณีผูก้ระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นนิตบิุคคล กรรมการผู้จดัการ ผูจ้ดัการ หรอืผู้แทนของนิตบิุคคลนัน้  

ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ่งดว้ย เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า ตนมไิดม้สี่วนในการกระท าความผดิของนิตบิุคคลนัน้ 
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บทท่ี ๒๙ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
 
๑. การจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน 

 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
  

๒. การท างานของคนต่างด้าว 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 



 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๓๐ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
๑. ราชการส่วนกลาง 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลู 
 

๒. ราชการส่วนภมิูภาค 
 

 ๒.๑ จงัหวดั 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลู 
 

 ๒.๒ อ าเภอ 
 

  ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แม้ว่าคณะกรรมการเลือกจะมีอ านาจวินิจฉัย
เก่ียวกบัผลการตรวจนับบตัรลงคะแนน และมีมติให้ท าการตรวจนับคะแนนใหม่ ตามท่ี
ข้อ ๒๐ ของข้อบงัคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ให้อ านาจไว้ก็ตาม แต่เมื่อการนับคะแนนใหม่ทุกครัง้ได้ผลคะแนนแตกต่างกนัและ 
ไม่อาจถือได้ว่าผลการนับคะแนนครัง้ใดถูกต้อง ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
การเกบ็รกัษาหีบบตัรมิได้เป็นไปตามท่ีข้อ ๒๓ ของข้อบงัคบัเดียวกนัก าหนดไว้ จึงถือได้ว่า
เป็นกรณีท่ียงัมีความเคลือบแคลงสงสยัในผลการนับคะแนน และเป็นการกระท าท่ีไม่ได้
ปฏิบติัตามรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  
จึงเป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ดงันัน้ การท่ีปลดัอ าเภอออกหนังสือ 
แสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านในกรณีดังกล่าวน้ีจึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอสากเหลก็ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ไดป้ระกาศ
ใหม้กีารเลอืกผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่๖ ต าบลวงัทบัไทร กิง่อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ในวนัที ่๑๘ 
มนีาคม ๒๕๔๗ ซึง่มผีูส้มคัร ๒ คน คอื ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖ และผูฟ้้องคด ีผลปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๖ ได้คะแนน ๑๒๑ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้ ๑๒๐ คะแนน บัตรเสีย ๑๙ ใบ โดยรวมแล้ว 
มีบัตรออกเสียงเท่ากันกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิ ผู้ฟ้องคดีได้ประท้วงและเรียกร้องให้มีการ 
นับคะแนนใหม่ คณะกรรมการเลือกจึงให้มีการนับคะแนนใหม่เป็นครัง้ที่ ๒ ผลปรากฏว่า  
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ผู้สมคัรทัง้สองได้คะแนนเท่ากนั แต่เมื่อรวมบตัรเสยีด้วยแล้ว บตัรออกเสยีงมจี านวนเกนิกว่า 
ผูม้าใชส้ทิธ ิจงึต้องนับคะแนนใหม่เป็นครัง้ที ่๓ ผลปรากฏว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖ ไดค้ะแนน ๑๒๐ 
คะแนน ผูฟ้้องคดไีดค้ะแนน ๑๒๑ คะแนน คณะกรรมการเลอืกจงึประกาศใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัการ
เลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และน าหบีบตัรเลอืกตัง้ไปเก็บไว้ที่สถานีต ารวจภูธรกิง่อ าเภอสากเหล็ก 
พร้อมทัง้รายงานผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านไปยงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ว่าการลงคะแนนเป็นไปโดย
เหตุการณ์ปกต ิผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มหีนังสอืรายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิติร (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๖ มหีนังสอืคดัค้านการเลอืกผู้ใหญ่บ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  ต่อมา  
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ได้มคี าสัง่ให้ยกเลกิการเลอืกผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จดัใหม้กีาร
เลือกใหม่ภายใน ๑๕ วนั จากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึก าหนดให้มกีารเลอืกผู้ใหญ่บ้านใหม ่ 
ในวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๔๗ ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นหนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ไม่เห็นด้วยกบัค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีจงึส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕) 
พจิารณา พรอ้มทัง้สัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ระงบัการเลอืกผูใ้หญ่บา้นไวก่้อน  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒ มหีนังสอืแจ้งผู้ฟ้องคดีว่ากระทรวงมหาดไทยมคี าสัง่ให้ยกอุทธรณ์ เนื่องจากการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านในวันที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการเลือกได้นับคะแนนในครัง้แรกแล้ว 
ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๖ ไดค้ะแนนเป็นอนัดบัหน่ึง จงึถอืว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๖ ไดร้บัเลอืกเป็น
ผูใ้หญ่บา้นตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัราช 
๒๔๕๗ เพียงแต่ยงัไม่ได้ด าเนินการทางธุรการ หากผู้สมคัรหรือผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเห็นว่า 
การเลือกเป็นไปโดยมชิอบ จะต้องใช้สทิธิคดัค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึควรมคี าสัง่แต่งตัง้ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๖ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมคี าสัง่ยกเลกิประกาศที่ให้มกีารเลอืก
ผู้ใหญ่บ้านและได้ออกหนังสอืส าคญัการเป็นผู้ใหญ่บ้าน แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๖ ได้รบัเลอืก
เป็นผูใ้หญ่บา้นตัง้แต่วนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๔๗ ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ดว้ย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ออกหนังสอืส าคญัแสดงการเป็น
ผูใ้หญ่บา้นใหแ้ก่ผูฟ้้องคดโีดยระบุความเป็นผูใ้หญ่บา้นตัง้แต่วนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๔๗ 

  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  การที่คณะกรรมการเลือกได้มีมติให้ท าการตรวจนับคะแนนใหม่ เนื่ องจาก 
มีการคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนและการวินิจฉัยบัตรเสียในการนับคะแนนครัง้แรก  
และเนื่องจากบตัรออกเสียงมีจ านวนเกินกว่าจ านวนผู้มาใช้สทิธใินการนับคะแนนครัง้ที่สอง 
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แมจ้ะเป็นการด าเนินการโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ ๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง๑ ของขอ้บงัคบั
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเลอืกผูใ้หญ่บา้น พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้โดยชอบก็ตาม แต่โดยที่การนับคะแนนทัง้สามครัง้ได้ผลคะแนน 
แตกต่างกนัและไม่อาจถือได้ว่าผลการนับคะแนนครัง้ใดถูกต้อง  อีกทัง้ คณะกรรมการเลอืก 
ไดย้กเลกิการนบัคะแนนในครัง้ที ่๑ และครัง้ที ่๒  และด าเนินการนับคะแนนใหม่ จากนัน้ประกาศ
ใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บา้นตามผลการนับคะแนนครัง้ที ่๓ แต่ต่อมากลบัมกีาร
ประกาศให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๖ เป็นผู้ได้รบัการเลอืกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามผลการนับคะแนนครัง้ที่ ๑ 
นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการเลือกน าหบีบตัรไปเก็บรกัษาไว้ที่สถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอ 
สากเหล็ก โดยสภาพของหบีบตัรที่ไม่มกีารปิดเทปกาวโดยรอบฝาหบี บตัรดถีูกมดัรวมกนัไว ้
๒๔๒ ใบ บตัรเสยีคณะกรรมการเลอืกมไิดส้ลกัค าว่า “เสยี” ในบตัรทุกๆ ใบ และไม่มกีารลงชื่อ
กรรมการก ากบัในบตัรเสยี บตัรเลอืกไมไ่ดใ้ส่ซองปิดผนึกไว ้การกระท าของคณะกรรมการเลอืก
ดงักล่าวเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อขอ้ ๒๓๒ ของข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลอืก
ผูใ้หญ่บา้นฯ และเป็นการกระท าทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติามรปูแบบ ขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญั
ทีก่ฎหมายก าหนดไว ้จงึเป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ดงันัน้ เมื่อกระบวนการด าเนินการ
ของคณะกรรมการเลอืกเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและยงัมคีวามเคลอืบแคลงสงสยัในผล
การนับคะแนน การออกหนังสอืส าคญัแสดงหลกัฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๖  
ย่อมเป็นการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษาให้เพกิถอนหนังสอืส าคญัแสดงหลกัฐาน
การเป็นผูใ้หญ่บา้นของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๖ โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัไปถงึวนัทีม่กีารออกหนังสอืดงักล่าว 

                                                        
 ๑-๒ ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเลอืกผูใ้หญ่บา้น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ้ ๒๐ ถา้การลงคะแนนหรอืการนบัคะแนนไมส่ามารถกระท าไดเ้นื่องจากการเกดิจลาจล อุทกภยั อคัคภียั หรอื
เหตุนอกอ านาจอย่างอื่น ใหค้ณะกรรมการเลอืกประกาศงดลงคะแนน หรอืนับคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๙ ใหน้ายอ าเภอก าหนด 
วนัลงคะแนนใหม่ภายในสามวนันับแต่วนัที่ได้รบัทราบว่าเหตุนัน้ได้สงบแล้ว  และต้องประกาศให้ราษฎรได้ทราบล่วงหน้า 
ก่อนวนัลงคะแนนไมน้่อยกว่าสามวนั ตามแบบ ผ.ญ. ๑๐ ทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 การตรวจนับคะแนน ให้กรรมการกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๖ ท้ายข้อบงัคบันี้  ถ้าปรากฏว่ามบีตัรเลือก 
เกนิจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก คณะกรรมการเลอืกต้องจดัให้มกีารลงคะแนนใหม่ หรือด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  
แต่ถา้จ านวนบตัรออกเสยีงเท่ากนัหรอืน้อยกว่าจ านวนผูม้าใชส้ทิธเิลอืก ใหถ้อืว่าการเลอืกนัน้สมบรูณ์ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ข้อ ๒๓ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกเก็บบัตรเลือกที่ใช้นับคะแนนแล้ว บนัทึก 
การเลือกตามแบบ ผ.ญ. ๑๑ ประกาศผลการเลือกหนึ่งฉบับตามแบบ ผ.ญ. ๗ และแบบกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๖  
ทา้ยขอ้บงัคบันี้ ทีใ่ชก้รอกคะแนนแลว้บรรจุในหบีบตัรเลอืก ส่วนบตัรเสยีนัน้ใหบ้รรจุซอง หรอืห่อไวเ้ป็นส่วนต่างหาก โดยมใิห้
ปะปนกบับตัรเลอืกอื่น และใหเ้กบ็ไวด้ว้ยกนัในหบีบตัรเลอืกแลว้ปิดหบีบตัรเลอืกใส่กุญแจ ประจ าครัง่ทบัรูกุญแจไว ้และใหเ้อา
กระดาษปิดทบัช่องใส่บตัรเลอืก โดยลงชื่อคณะกรรมการเลอืกก ากบัไวบ้นกระดาษนัน้ดว้ย ทัง้นี้ใหก้ระท าโดยเปิดเผยต่อหน้า
ประชาชนซึง่อยู่ ณ ทีน่ัน้ และน าหบีบตัรเกบ็รกัษาไว ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ 
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ส่วนการเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้านใหม่เป็นภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลอืกผูใ้หญ่บ้านฯ ศาลไม่จ าต้องมคี าบงัคับ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๗๒/๒๕๕๔) 
 

๓. ราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

 ๓.๑ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ๓.๒ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

  ๓.๒.๑ คณุสมบติัหรือลกัษณะต้องห้าม 
 

   กรณีท่ีมีผู้คดัค้านผลการเลือกตัง้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลว่า 
ผู้ท่ีได้รบัเลือกตัง้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลระบุในใบสมคัรรบัเลือกตัง้ว่าใช้เหตุ
ยกเว้นวฒิุการศึกษา กรณีเคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล โดยไม่มีพยานหลกัฐานใด
ท่ียืนยนัได้ว่าเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล นัน้  แม้จะไม่ปรากฏพยานเอกสารท่ีแสดงให้เหน็ว่า
ผู้ท่ีได้รบัเลือกตัง้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สภาต าบลซ่ึงเป็นเหตุยกเว้นวุฒิการศึกษา ตามมาตรา ๕๘/๑ (๒) แห่งพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ 
(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่เม่ือมีพยานบุคคลส่วนใหญ่ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งกรรมการสภาต าบลให้ถ้อยค าว่า บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สภาต าบลจริง จึงน่าเช่ือว่าผูไ้ด้รบัเลือกตัง้นัน้เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาต าบลมาก่อน 
จึงเป็นผู้มีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นนายก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางพระ อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ผลการเลือกตัง้ปรากฏว่า นาย บ. เป็นผู้ได้รบั
เลอืกตัง้ ผู้ฟ้องคดไีด้คดัค้านผลการเลือกตัง้ดงักล่าวต่อนายอ าเภอนครชยัศรี (ผู้ถูกฟ้องคด)ี  
ว่า นาย บ. เป็นผู้ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เนื่องจากจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น แต่ระบุในใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ว่าใชเ้หตุยกเว้น
วุฒกิารศกึษา กรณเีคยด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยไม่มพียานหลกัฐานใด
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ทีย่นืยนัไดว้่า นาย บ. เคยเป็นสมาชกิสภาต าบลบางพระในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูถู้กฟ้องคดี
จงึแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบเชื่อไดว้่า นาย บ. เคยเป็นกรรมการ
สภาต าบลบางพระ (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ หมู่ที่ ๔ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ถงึ พ.ศ. ๒๕๓๒ และ 
ไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการสภาต าบลบางพระอกีวาระหนึ่งในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ถงึ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ลาออกไปสมคัรแข่งขนัเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ได้รบัเลอืก ภายหลงั
จากนัน้ นาย บ. ก็มไิด้เป็นกรรมการสภาต าบลบางพระอีก แต่หนังสือรบัรองบุคคลที่ใช้ยื่น  
ในการสมคัรระบุว่า นาย บ. เคยเป็นสมาชกิสภาต าบลบางพระในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จรงิ ผูถู้กฟ้องคดี
จงึอาศยัอ านาจตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลฯ วินิจฉัยว่า นาย บ. มิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามนัย 
มาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบญัญัติเดยีวกัน นาย บ. จงึมสีิทธิลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นนายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางพระได้ตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจงึมหีนังสือแจ้งค าวินิจฉัย
ดงักล่าวให้ผู้ฟ้องคดทีราบ  นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มหีนังสือแจ้งให้ปลดัองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลบางพระแจง้ความด าเนินคดกีบันาย บ. กรณีใช้เอกสารเทจ็ในการสมคัรรบัเลอืกตัง้   
ต่อมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนาย บ.  
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนครชยัศรี  อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดเีห็นว่า 
นาย บ. ยงัมไิดป้ฏบิตักิารใดในทางทีอ่าจเป็นการเสยีหายแก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางพระ
หรอืเสยีหายแก่ราชการ จงึยงัไม่อาจใช้อ านาจตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ 
สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ ได ้ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่เพกิถอนค าวนิิจฉยัของผูถู้กฟ้องคดทีีร่บัรองคุณสมบตัขิองนาย บ. ว่าเป็นผูม้คีุณสมบตัิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดต้ามกฎหมาย 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดไีด้แสวงหาพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์
ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ไม่ปรากฏพยานเอกสารที่แสดงให้เห็นว่านาย บ.  
เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาต าบลหรอืไม่  อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาจากถ้อยค าของ 
พยานบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาต าบลบางพระ (ผูท้รงคุณวุฒ)ิ 
ซึ่งเป็นต าแหน่งตามข้อ ๕๓ ของประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๓๒๖ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม  

                                                        
 ๓ ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ขอ้ ๕ ให้ต าบลที่จดัระเบยีบบรหิารตามประกาศของคณะปฏวิตัิฉบบันี้มสีภาต าบลประกอบด้วยคณะกรรมการ 
สภาต าบลซึง่มกี านนัทอ้งทีเ่ป็นประธานกรรมการสภาต าบล ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลและแพทย์ประจ าต าบลนัน้เป็นกรรมการ
สภาต าบลโดยต าแหน่ง และกรรมการสภาต าบลผูท้รงคุณวุฒหิมูบ่า้นละหนึ่งคนซึง่ราษฎรในหมูบ่า้นเป็นผูเ้ลอืก  
 ใหส้ภาต าบลมทีีป่รกึษาสภาต าบลหนึ่งคน ซึง่แต่งตัง้จากปลดัอ าเภอหรอืพฒันากรทอ้งทีแ่ละมเีลขานุการสภาต าบล
หนึ่งคน ซึง่แต่งตัง้จากครปูระชาบาลในต าบลนัน้ 



 
 
๑๐๑๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ แม้มีพยานบุคคลบางส่วนให้ถ้อยค าว่า นาย บ. ไม่เคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
บางส่วนใหถ้อ้ยค าว่าไมแ่น่ใจ หรอืไมท่ราบหรอืน่าจะเป็น แต่เมื่อมพียานบุคคลส่วนใหญ่ทัง้ทีเ่ป็น
และเคยเป็นกรรมการสภาต าบลบางพระ (ผูท้รงคุณวุฒ)ิ ไดใ้หถ้้อยค าว่า นาย บ. เคยด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าว จงึเชื่อไดว้่า นาย บ. เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาต าบลบางพระ (ผูท้รงคุณวุฒ)ิ จรงิ 
นาย บ. จงึมคีุณสมบตัติามมาตรา ๕๘/๑ (๒)๔ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็น
ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางพระ  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
มคี าวนิิจฉัยว่า นาย บ. มไิด้เป็นผูข้าดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๕๘/๑ แห่ง
พระราชบญัญตัดิงักล่าว จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๑๙/๒๕๕๔) 
 

  ๓.๒.๒ การพ้นจากต าแหน่ง 
 

   - การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุมีความประพฤติในทางเส่ือมเสียหรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
 

    การท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในการประชุมสภา สัง่ปิดการประชุมทัง้ท่ียงัไม่หมดวาระการประชุม โดยไม่ฟัง 
ค าร้องขอของสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ท่ีต้องการให้ด าเนินการประชุมต่อไป ถือเป็นการ
กระท าผิดข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ท าให้เส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงการกระท า
ดงักล่าวถือได้ว่าเป็นการกระท าในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงมีสิทธิท่ีจะเข้าช่ือเสนอญตัติให้สภาองคก์ารบริหาร 

                                                        
๔ พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ 

สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิก  
สภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืสมาชกิรฐัสภา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๑๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ส่วนต าบลมีมติให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ตามมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    ในการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกนัตงัใต้ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑๑) 
สมยัสามญั สมยัที ่๑ ครัง้ที ่๓/๒๕๔๖ ในระเบยีบวาระที่ ๒ ขอ้ ๒.๑ ไดม้กีารพจิารณาญตัติให้
คณะกรรมการบรหิารพ้นจากต าแหน่ง ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
กนัตงัใต้ และได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกนัตงัใต้  รวมทัง้ 
ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกนัตงัใต้ไดย้ื่นหนังสอืลาออกจากต าแหน่งแล้ว  ดงันัน้ ระเบียบวาระ
การพจิารณาญตัตดิงักล่าวจงึตกไป สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกนัตงัใต้จงึเสนอให้มี
การประชุมเพื่อเลอืกประธานกรรมการบรหิารคนใหมใ่นวนัเดยีวกนั แต่ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ดว้ยและ
สัง่ปิดประชุมโดยไมม่กีารพจิารณาญตัตอิื่น ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่๙ ซึง่เป็นสมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ เหน็ว่าเป็นการกระท าทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๕ ของ
ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ จงึเสนอญตัต ิ
เพื่อพจิารณาถอดถอนสมาชกิภาพของผู้ฟ้องคดตีามมาตรา ๔๗ ตร ี(๘) แห่งพระราชบญัญตั ิ
สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิฯ 
(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  ต่อมา ในการประชุมสภาสมยัวิสามญั สมยัที่ ๒ ครัง้ที่ ๑/๒๕๔๖  
เพื่อพจิารณาญตัตไิมไ่วว้างใจผูฟ้้องคด ีปรากฏว่ามรีาษฎรจ านวนหน่ึงส่งเสยีงรบกวนการประชุม
และขอให้ยกเลกิการประชุม ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๙ เรยีกร้องให้มกีารประชุม
ต่อไปและขอให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักล่าว เพื่อรกัษา 
ความสงบเรยีบร้อยในการประชุม แต่ผู้ฟ้องคดไีด้สัง่ปิดประชุม  ต่อมา ได้มกีารประชุมสภา 
สมยัวิสามญั สมยัที่ ๒ ครัง้ที่ ๒/๒๕๔๖ เพื่อพิจารณาญัตติดงักล่าวอีกครัง้ และได้มรีาษฎร 
ส่งเสียงดังรบกวนอีก ผู้ฟ้องคดีจึงสัง่ให้ปิดประชุม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ 
เรยีกรอ้งใหด้ าเนินการประชุมต่อใหห้มดวาระการประชุมโดยใหร้องประธานสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลฯ ท าหน้าที่ประธานในการประชุมตามข้อ ๒๕ ของข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทย 
ฉบบัเดยีวกนั ซึง่ในการพจิารณาญตัตดิงักล่าว ที่ประชุมมมีตดิ้วยคะแนน ๙ ต่อ ๐ ให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากต าแหน่งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ ผู้ฟ้องคดไีม่เห็นด้วยกบัมติดงักล่าว  
จงึได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑๐) ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑๐ พจิารณาแล้ว



 
 
๑๐๑๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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เหน็ว่า สมาชกิภาพของผูฟ้้องคดสีิน้สุดลงตามมาตรา ๔๗ ตร ี(๘) แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบล
และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดไีม่เหน็ดว้ย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอน
มติของที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดพี้นจากต าแหน่งสมาชิกสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ 
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    โดยทีม่าตรา ๕๐ (๒)๕ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บญัญตัวิ่า นอกจากประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจะต้องพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระแล้ว ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลยงัอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ยอ่มแสดงใหเ้หน็ว่า ประธานสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลอาจพน้จากต าแหน่งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลได้เช่นเดยีวกนักบัสมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคนอื่น  ดงันัน้ เมื่อผูฟ้้องคดถีูกกล่าวหาว่าไดก้ระท าผดิขอ้บงัคบั
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจาก 
ได้สัง่ปิดประชุมทัง้ที่ยงัไม่หมดวาระการประชุม โดยไม่ฟงัค ารอ้งขอของสมาชกิเสยีงส่วนใหญ่ 
ทีต่อ้งการใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการบรหิารชุดใหม่แทนต าแหน่งทีว่่าง ท าใหท้ีป่ระชุมสภาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลไดร้บัความเสยีหาย ซึง่การกระท าดงักล่าวถอืไดว้่าเป็นการกระท าในฐานะทีเ่ป็น
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลด้วย สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลจงึมสีทิธทิี่จะ
เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๗ ตร ี(๘)๖ แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าวได้ และเมื่อ

                                                        
๕ พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พน้จากต าแหน่งเมือ่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๑๒ ซึ่งได้น ามาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
ตามมาตรา ๔๗ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๖ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔๗ ตร ีสมาชกิภาพของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสิน้สุดลงเมือ่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งเพราะมคีวามประพฤตใินทางทีจ่ะน ามาซึ่งความเสื่อมเสยี 
หรือก่อความไม่สงบเรยีบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอนัเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล โดยมสีมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวนไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่เขา้ชื่อ



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๑๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หนังสอืของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ถงึผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๙ ที่เสนอญตัตไิม่ไว้วางใจผู้ฟ้องคดนีัน้ ได้ระบุ
ข้อเท็จจรงิว่า ผู้ฟ้องคดีท าผิดข้อบงัคับในการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตังใต ้ 
สมยัสามญั สมยัที่ ๑ ครัง้ที่ ๓/๒๕๔๖ ในเรื่อง (๑) ปิดประชุมโดยวาระการประชุมยงัไม่จบสิ้น 
ผดิระเบยีบการประชุม (๒) ท าหน้าทีไ่มเ่ป็นกลางในฐานะประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
(๓) ไมร่บัฟงัการหารอืของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (๔) ถอืความคดิเหน็ของตนเอง
เป็นใหญ่ (๕) ไม่รบัฟงัค ารอ้งขอ แนะน า ขอ้เรยีกรอ้งของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
(๖) ไม่รบัฟงัค าแนะน าให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม จึงเป็นญัตติที่มี
รายละเอียดข้อเท็จจรงิหรอืพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้มคีวามประพฤติในทาง 
ที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรอืกระท าการอนัเสื่อมประโยชน์ของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ตามมาตรา ๔๗ ตร ี(๘) 
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวแลว้ 
    ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ในการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ 
เพื่อพิจารณาญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  
ไดม้รีาษฎรทีเ่ขา้ประชุมดว้ยส่งเสยีงรบกวนการประชุมของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑๑ ซึง่กรณีดงักล่าว
ยงัถอืไมไ่ดว้่าทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเกดิการอลเวงจนผูฟ้้องคดไีม่สามารถรกัษา
ระเบยีบขอ้บงัคบัการประชุมไวไ้ด ้ผูฟ้้องคดใีนฐานะทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมสามารถใชอ้ านาจ 
ตามขอ้ ๙๗๗ ของขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
ในการรกัษาระเบยีบและความสงบเรยีบรอ้ยในสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยการตกัเตอืน 
หา้มปราม หรอืสัง่ให้ราษฎรเหล่านัน้ออกไปเสยีจากที่ประชุมได้  ดงันัน้ การที่ผู้ฟ้องคดใีช้อ านาจ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
เสนอใหส้ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพจิารณา และมตดิงักล่าวต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๗ ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
 ขอ้ ๙๗ ในขณะทีก่ าลงัประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ถ้าผูใ้ดละเมดิระเบยีบขอ้บงัคบัการประชุมหรอืก่อกวน
ความสงบเรยีบรอ้ยในทีป่ระชุมขึน้ ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอี านาจตกัเตอืนหา้มปรามใหถ้อนค าหรอืบงัคบัใหก้ล่าว
ค าขอขมาหรอืหา้มมใิหพ้ดูต่อไปหรอืจะสัง่ใหผู้ล้ะเมดิออกไปเสยีจากทีป่ระชุมกไ็ด้ 



 
 
๑๐๑๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตามขอ้ ๒๔๘ ของขอ้บงัคบัดงักล่าวสัง่ปิดประชุมโดยไม่ได้ด าเนินการตามขอ้ ๙๗ จงึไม่ชอบ 
ดว้ยขอ้บงัคบัดงักล่าว และเป็นการสัง่ปิดประชุมก่อนหมดระเบยีบวาระการประชุม เนื่องจากยงัมี
ระเบยีบวาระการประชุมทีค่า้งการพจิารณาอยู่ ซึง่ผูฟ้้องคดจีะกระท ามไิดต้ามขอ้บงัคบัขอ้เดยีวกนั 
และเมื่อสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ จ านวน ๙ คน ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาที่มาประชุมจ านวน ๑๒ คน ได้ร้องขอให้เปิดประชุมต่อไปโดยให้รองประธาน 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อด าเนินการประชุมตามวาระ 
การประชุมทีเ่หลอื กรณจีงึชอบดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมขอ้ ๒๕๙ ของขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย
ดงักล่าวแล้ว การประชุมสภาหลงัจากที่ผู้ฟ้องคดไีด้สัง่ปิดประชุมไปแล้วจงึชอบด้วยกฎหมาย 
แมร้องประธานสภาเป็นผู้ร่วมลงมตดิ้วย แต่รองประธานสภากเ็ป็นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลที่ได้รบัเลือกตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๘๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฯ การลงมติของรองประธานสภา  
จงึเป็นการลงมตใินฐานะสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดว้ยคนหนึ่งตามมาตรา ๔๗ ตร ี(๘) 
แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั  ดงันัน้ การลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง ๙ เสยีง จงึมจี านวนไม่น้อยกว่า 
สามในสีข่องจ านวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเท่าทีม่อียู่ทัง้หมดแลว้ มตทิีใ่หผู้ฟ้้องคด ี
พน้จากต าแหน่งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ จงึเป็นมตทิีช่อบดว้ยกฎหมาย เมื่อการ
เสนอญตัตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่๙ ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑๑ เพื่อใหพ้จิารณาลงมติ
ใหผู้้ฟ้องคดพีน้จากต าแหน่งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ การประชุมภายหลงัจากที่ 
ผูฟ้้องคดสีัง่ปิดประชุมสภาฯ และการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงจ านวนสามในสีข่องจ านวนสมาชกิสภา
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู ่เป็นการประชุมและการลงมตโิดยชอบดว้ยกฎหมาย  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดี

                                                        
 ๘-๙ ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ้ ๒๔ โดยปกตใิหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ เวน้แต่ทีป่ระชุมจะไดต้กลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนัน้ 
 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลจะสัง่ปิดประชุมก่อนหมดระเบยีบวาระการประชุมมไิด้  เวน้แต่ในกรณีที ่
เหน็ว่าทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเกดิการอลเวงจนมสิามารถรกัษาระเบยีบขอ้บงัคบัการประชุมไวไ้ด้ 
 ขอ้ ๒๕ ภายใต้บงัคบัขอ้ ๒๔ ถ้าประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสัง่ปิดประชุมก่อนหมดระเบยีบวาระและ
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรวมกนัไมต่ ่ากว่าหนึ่งในสามของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลทีม่าประชุมขอรอ้ง
ใหเ้ปิดประชุมต่อไป กใ็หด้ าเนินการประชุมต่อไปโดยใหร้องประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 ถ้ารองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได ้ให้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
เลอืกกนัเองเป็นประธานในการประชุมคราวนัน้  ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ ๒๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 การประชุมต่อไปในขอ้นี้ตอ้งมสีมาชกิครบองคป์ระชุม 
 ๑๐ พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๔๘ สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลมปีระธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลอืกจากสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหน้ายอ าเภอแต่งตัง้ประธานและรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตามมตขิองสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๑๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ที ่๑๑ มมีตใิหผู้ฟ้้องคดพีน้จากต าแหน่งสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ จงึเป็นการกระท า
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๐๖/๒๕๕๔) 
 

   - การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุขาดประชุมสภาติดต่อกนัโดยไม่มี 
เหตอุนัสมควร 
 

    มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บญัญติัให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีสอบสวน
และวินิจฉัยเมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลผู้ใดส้ินสุดลง ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนไว้   ดงันัน้ การท่ีนายอ าเภอแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริง
เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานมาประกอบการวินิจฉัย โดยได้มีการแจ้ง 
ข้อกล่าวหาเพ่ือให้โอกาสผู้ถกูกล่าวหารบัทราบข้อเทจ็จริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐาน จึงเป็นการด าเนินการสอบสวนท่ีเพียงพอจะมีค าวินิจฉัย 
ได้แล้ว กระบวนการออกค าสัง่ของนายอ าเภอจึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสมาชิกสภา
ท่ีถกูกล่าวหายอมรบัว่าได้ขาดประชุมสภาสามครัง้ติดต่อกนัจริง โดยไม่ย่ืนใบลาให้ถกูต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ทัง้ท่ีโดยพฤติการณ์แล้วอยู่ในวิสยัท่ีบุคคลดงักล่าวจะย่ืน
ใบลาได้ จึงถือเป็นการขาดประชุมสภาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ค าสัง่ของนายอ าเภอ 
ท่ีวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นัน้ส้ินสุดลงตาม
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหน่ึง (๔) แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย 

    สรปุข้อเทจ็จริง 
    ในขณะที่ผู้ฟ้องคดดี ารงต าแหน่งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
ส านักทอง หมู่ที่ ๑ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
ส านักทองมหีนังสือถึงนายอ าเภอเมอืงระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) รายงานว่า ผู้ฟ้องคดีขาด 
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสามครัง้ติดต่อกนัโดยมไิด้ลาและไม่มเีหตุอนัสมควร  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการไดต้รวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดขีาดประชุมสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควรจรงิ สมาชกิภาพของสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลของผู้ฟ้องคดีจงึสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึ่ง (๔)  
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  



 
 
๑๐๒๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ เห็นชอบกบัความเห็นดงักล่าวและมหีนังสอืแจ้งผลการวนิิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบ ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า ค าวนิิจฉยัของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ดงักล่าวเป็นค าสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
เนื่องจากกระท าโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ตอนของกฎหมาย อีกทัง้การขาดประชุมสภา 
สามครัง้ติดต่อกนัของผู้ฟ้องคดเีป็นการขาดการประชุมโดยมเีหตุอนัสมควร จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าวนิิจฉยัของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ดงักล่าว 
    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจถึงประเด็นที่ผู้ฟ้องคด ี
ถูกกล่าวหาว่าขาดการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสามครัง้ตดิต่อกนั ในวนั เดอืน ปี
ใดบ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดยีอมรบัว่าได้ขาดประชุมสภาตามที่ถูกกล่าวหาจรงิ แต่เน่ืองจากผู้ฟ้องคดี
เหน็ว่าการประชุมไมม่วีาระส าคญัเรง่ด่วน และเขา้ใจว่าการนับจ านวนสามครัง้ตดิต่อกนัจะไม่นับ
รวมกันระหว่างสมยัสามญักับสมยัวิสามญั ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิสรุปว่ า ผู้ฟ้องคด ี
ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองสามครัง้ติดต่อกันโดยไม่มเีหตุผลจริง 
ประกอบกบัข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดมีกัจะขาดประชุมสภาบ่อยครัง้ สมาชกิภาพของ
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลของผู้ฟ้องคดจีงึสิน้สุดลงตามมาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึ่ง (๔)๑๑ 
และวรรคสอง๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบลฯ ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที่ ๑ เหน็ชอบด้วยกบัคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และมหีนังสอืแจ้งผลการวนิิจฉัยให้ 
ผูฟ้้องคดทีราบ ถอืว่าผูฟ้้องคดไีดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ต้แยง้แสดง 
 
 
 
 

                                                        
๑๑-๑๒ พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๔๗ ตร ีสมาชกิภาพของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสิน้สดุลง เมือ่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) ขาดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามครัง้ตดิต่อกนัโดยไมม่เีหตุอนัสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัสมาชกิภาพของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) 

หรอื (๗) ใหน้ายอ าเภอสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเรว็ ค าวนิิจฉยัของนายอ าเภอใหเ้ป็นทีสุ่ด 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๒๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พยานหลกัฐานของตนแลว้ตามมาตรา ๓๐๑๓ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ทัง้นี้ มาตรา ๔๗ ตร ีวรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลฯ บญัญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอี านาจหน้าที่สอบสวนและวนิิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่ 
ผู้ฟ้องคดีขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวธิกีารสอบสวนไว ้ ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
เพื่อแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานมาประกอบการวนิิจฉัย จงึเป็นการด าเนินการสอบสวน
ที่เพียงพอจะมคี าวินิจฉัยได้แล้ว กระบวนการออกค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให ้
สมาชกิภาพของสมาชกิสภาฯ ของผูฟ้้องคดสีิน้สุดลงจงึชอบดว้ยกฎหมาย 
    กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สามครัง้ตดิต่อกนัมสีาเหตุมาจากธุระส่วนตวัและอาการป่วยของผูฟ้้องคด ีโดยทีผู่้ฟ้องคดไีม่ยื่น
ใบลากิจและใบลาป่วยต่อประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง๑๔ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัง้ที่ผู้ฟ้องคดีได้รบัทราบ
ก าหนดนัดล่วงหน้าจงึสามารถยื่นใบลากจิต่อประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลได ้แต่ผูฟ้้องคดี
กลบัมไิดด้ าเนินการ ส่วนทีผู่ฟ้้องคดปีว่ยเป็นไขห้วดัใหญ่ นัน้  อาการป่วยของผูฟ้้องคดไีม่ถงึขัน้
ที่จะไม่สามารถยื่นใบลาป่วยต่อประธานสภาฯ หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ ได ้
เนื่องจากในวนัดงักล่าวผูฟ้้องคดสีามารถเดนิทางจากอ าเภอเมอืงระยองไปตรวจร่างกายทีค่ลีนิค

                                                        
๑๓ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถึงสทิธขิองคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมโีอกาสที่จะได้
ทราบขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณดีงัต่อไปนี้ เวน้แต่เจา้หน้าทีจ่ะเหน็สมควรปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 
(๑) เมือ่มคีวามจ าเป็นรบีด่วนหากปล่อยใหเ้นิ่นช้าไปจะก่อให้เกดิความเสยีหายอย่ างรา้ยแรงแก่ผูห้นึ่งผู้ใดหรอื 

จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เมือ่จะมผีลท าใหร้ะยะเวลาทีก่ฎหมายหรอืกฎก าหนดไวใ้นการท าค าสัง่ทางปกครองตอ้งล่าชา้ออกไป 
(๓) เมือ่เป็นขอ้เทจ็จรงิทีคู่่กรณนีัน้เองไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้ารหรอืค าแถลง 
(๔) เมือ่โดยสภาพเหน็ไดช้ดัในตวัว่าการใหโ้อกาสดงักล่าวไมอ่าจกระท าได ้
(๕) เมือ่เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง 
(๖) กรณอีื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีใ่หโ้อกาสตามวรรคหนึ่ง ถา้จะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

๑๔ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการลาของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขอ้ ๒๒  ฯลฯ ฯลฯ 
การลาของรองประธานสภาและสมาชกิทอ้งถิน่ ใหย้ืน่ใบลาต่อประธานสภาทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๐๒๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ซึ่งตัง้อยู่ในอ าเภอแกลงได้ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพกัผ่อน  
ก็ควรที่จะลาประชุมโดยปฏิบตัิให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จงึถือได้ว่าผู้ฟ้องคด ี
ขาดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยไม่มเีหตุอนัสมควร  ดงันัน้ ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาฯ ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตร ี 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลฯ จงึเป็นค าสัง่ทีช่อบ
ดว้ยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๖๙/๒๕๕๔) 
 

 ๓.๓ เทศบาล 
 

  ๓.๓.๑ การตราเทศบญัญติั 
 

   เทศบญัญติัใดท่ีมีผลใช้บงัคบัเป็นกฎหมายแล้ว การแก้ไขเพ่ิมเติม
เทศบญัญติัดงักล่าวกต้็องตราเป็นเทศบญัญติัด้วยเช่นเดียวกนั  ดงันัน้ เมื่อเทศบาลได้
ตราเทศบญัญติัก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยภายใน 
เขตพื้นท่ีของตนโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การแก้ไขเพ่ิมเติม
อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวกต้็องตราเป็นเทศบญัญติั การท่ีปลดัเทศบาลซ่ึงได้รบัมอบ
อ านาจจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบติัราชการแทน ด าเนินการออกเพียงประกาศเทศบาล
เพ่ือปรบัอตัราค่าธรรมเนียมการเกบ็ขยะมูลฝอย จึงเป็นการออกประกาศโดยปราศจาก
อ านาจ เป็นการก้าวล่วงเข้าไปในอ านาจของสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจงัหวัด  
อนัเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีมีสภาพร้ายแรงถึงระดับท่ีต้องถือว่าเป็น 
การกระท าท่ีไม่เคยมีอยู่เลย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   เทศบาลเมอืงพระประแดง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ได้ตราเทศบญัญตัเิทศบาล
เมอืงพระประแดง เรือ่ง การก าจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
การใหบ้รกิารเกบ็และขนมลูฝอย  ต่อมา ปลดัเทศบาลเมอืงพระประแดง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ในฐานะ 
ผู้รบัมอบอ านาจจากนายกเทศมนตรเีมอืงพระประแดงให้ปฏบิตัิราชการแทน ได้ออกประกาศ
เทศบาลเมอืงพระประแดง เรื่อง การปรบัอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ลงวนัที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูฟ้้องคดซีึง่ประกอบอาชพีคา้ขายในทอ้งทีข่องเทศบาลเมอืงพระประแดงเหน็ว่า 
ประกาศดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมสูงจากเดมิถึง  
๑๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่ยกเลกิประกาศเทศบาลเมอืงพระประแดงดงักล่าว 
 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๒๓ 
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   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๔)๑๖ แห่ง
พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้เทศบาลมอี านาจหน้าที่ในการก าจดั 
สิง่ปฏกิูลและมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ของตน และมอี านาจตราเทศบญัญัติเพื่อก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บรกิารจดัเกบ็และขนสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอยได ้แต่ต้องไม่เกนิอตัราขัน้สูง
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บรกิารเก็บ ขน และก าจดั  
สิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่เป็นกฎกระทรวงทีอ่อกตาม
พระราชบญัญตันิี้ โดยมาตรา ๖๐ (๒)๑๗ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดให ้
เทศบาลมอี านาจตราเทศบญัญัติได้ในกรณีที่มกีฎหมายบญัญตัิให้เทศบาลตราเทศบญัญตัิหรอื 
ใหอ้ านาจตราเทศบญัญตั ิ ทัง้นี้ การตราเทศบญัญตัติ้องเป็นไปตามทีม่าตรา ๖๑ ทวิ๑๘ มาตรา ๖๒๑๙ 

                                                        
๑๕-๑๖ พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๘ การก าจดัสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชการ  
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรกัษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏกิูลหรือ 
มลูฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่มอี านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารของราชการส่วนทอ้งถิน่ในการเกบ็และขนสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย  
ไมเ่กนิอตัราตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๗ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 มาตรา ๖๐ เทศบาลมอี านาจตราเทศบญัญตัโิดยไมข่ดัหรอืแยง้ต่อบทกฎหมายในกรณดีงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) เมือ่มกีฎหมายบญัญตัใิหเ้ทศบาลตราเทศบญัญตัหิรอืใหม้อี านาจตราเทศบญัญตัิ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๑๘-๒๐ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๖๑ ทว ิ ร่างเทศบญัญตัจิะเสนอไดก้แ็ต่โดย 
 (๑) นายกเทศมนตร ี
 (๒) สมาชกิสภาเทศบาล หรอื 
 (๓) ราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชือ่เสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่  
 ในกรณีที่สมาชกิสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอร่างเทศบญัญตัิต้องมสีมาชกิสภาเทศบาลลงนามรบัรองไม่น้อยกว่า
สองคน ร่างเทศบญัญตัเิกีย่วกบัการเงนิ สมาชกิสภาเทศบาลจะเสนอไดต่้อเมือ่มคี ารบัรองของนายกเทศมนตร ี

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๒ ภายในเจด็วนันับแต่วนัทีส่ภาเทศบาลไดม้มีตเิหน็ชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญตัใิด ในกรณีเทศบาล
ต าบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบญัญตัไิปยงันายอ าเภอเพือ่ส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณา ในกรณีเทศบาลเมอืง
และเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณา 
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และมาตรา ๖๓๒๐ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาลฯ ก าหนด ส าหรบัเทศบญัญตัใิดมผีลใชบ้งัคบัเป็น
กฎหมายแลว้ การแก้ไขเพิม่เตมิเทศบญัญตัดิงักล่าวกต็้องตราเป็นเทศบญัญตัดิว้ยกระบวนการ
อยา่งเดยีวกนั เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดต้ราเทศบญัญตัเิทศบาลเมอืงพระประแดง 
เรือ่ง การก าจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิาร
เก็บและขนมูลฝอยไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 
การใหบ้รกิารเกบ็ ขน และก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ออกประกาศเทศบาลเมอืงพระประแดง เรื่อง 
การปรบัอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ลงวนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมสีาระส าคญั 
ที่จะปรบัอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย โดยอ้างว่าอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติ 
การสาธารณสุขฯ และเทศบญัญตัเิทศบาลเมอืงพระประแดง เรื่อง การก าจดัสิง่ปฏกิูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทัง้ที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุขฯ บญัญตัใิห้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
เป็นผู้มอี านาจก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมโดยการตราเป็นเทศบญัญตัิ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ออกเพยีงประกาศเทศบาลเมอืงพระประแดงเพื่อปรบัอตัราค่าธรรมเนียม 
การเกบ็ขยะมูลฝอย จงึเป็นกรณีที่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ออกประกาศดงักล่าวโดยปราศจากอ านาจ 
และเป็นการกา้วล่วงเขา้ไปในอ านาจของสภาเทศบาลและผูว้่าราชการจงัหวดั จงึเป็นการกระท า
ทีไ่มถู่กตอ้งตามรปูแบบอนัเป็นสาระส าคญัทีก่ าหนดไวส้ าหรบัการกระท านัน้ อนัเป็นการกระท า
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายทีม่สีภาพความรา้ยแรงถงึระดบัทีต่้องถอืว่าเป็นการกระท าทีไ่ม่เคยมอียู่เลย 
ส าหรบัขอ้ ๑๘ ของเทศบญัญตัิเทศบาลเมอืงพระประแดง เรื่อง การก าจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทีก่ าหนดใหน้ายกเทศมนตรเีมอืงพระประแดงมอี านาจออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

                                                                                                                                                               
 ผูว้่าราชการจงัหวดัต้องพจิารณาร่างเทศบญัญตัติามวรรคหนึ่งใหเ้สรจ็และส่งคนืประธานสภาเทศบาลภายใน  
สิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่างเทศบญัญัตินัน้ ถ้าผู้ว่าราชการจงัหวดัไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า 
ผูว้่าราชการจงัหวดัเหน็ชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญตัดิงักล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจงัหวดัเห็นชอบด้วยกบัร่างเทศบญัญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนาม  
ใช้บงัคบัเป็นเทศบญัญตัิต่อไป แต่ถ้าผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เหน็ชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบญัญตัินัน้พร้อมด้วยเหตุผลคนืไปยงั 
สภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพจิารณาใหม่ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่างเทศบญัญตัคินืมา ถ้าสภาเทศบาลมมีติ
ยนืยนัตามร่างเทศบญัญัติเดมิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชกิสภาเทศบาลเท่าที่มอียู่ ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบญัญตัินัน้ให้นายกเทศมนตรลีงนามใช้บงัคบัเป็นเทศบญัญตัิ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทราบต่อไป   
แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยนืยนัภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่างเทศบญัญตัิคืนจากผู้ว่าราชการจงัหวดั หรอืยืนยนัตาม  
ร่างเทศบญัญตัเิดมิดว้ยคะแนนเสยีงน้อยกว่าสองในสามของสมาชกิสภาเทศบาลเท่าทีม่อียู่ ให้ร่างเทศบญัญตันิัน้เป็นอนัตกไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มกีฎหมายบญัญัติไว้เป็นอย่างอื่น  เทศบญัญัตินัน้ให้ใช้บงัคบัได้เมื่อประกาศไว ้
โดยเปิดเผยทีส่ านกังานเทศบาลแลว้เจด็วนั เวน้แต่ในกรณฉุีกเฉนิ ถา้มคีวามระบุไวใ้นเทศบญัญตันิัน้ว่าใหใ้ชบ้งัคบัทนัที กใ็หใ้ช้
บงัคบัในวนัทีไ่ดป้ระกาศนัน้ 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๒๕ 
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หรอืค าสัง่เพื่อปฏบิตัิการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัดิงักล่าว นัน้  เป็นเพยีงการใหอ้ านาจออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่เพื่อปฏบิตัิการให้เป็นไปตามเทศบญัญตัิเท่านัน้ ไม่อาจอาศยัอ านาจ
ดงักล่าวเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรอืสิง่ปฏกิูลให้แตกต่างไปจากอตัรา 
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตัิได้ พพิากษาให้เพิกถอนประกาศเทศบาลเมอืงพระประแดง เรื่อง  
การปรบัอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ลงวนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยให้มผีล
ยอ้นหลงัไปถงึวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อนัเป็นวนัทีป่ระกาศดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๒๖/๒๕๕๔) 
 

  ๓.๓.๒ การพ้นจากต าแหน่ง 
 

   - การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระท ากบัเทศบาล 
 

    การท่ีนายกเทศมนตรีอนุมติัให้มีการจดัประชุมสมัมนาท่ีโรงแรม
ของบริษัทท่ีมีบุตรของตนเป็นกรรมการผู้จดัการทุกครัง้ ทัง้ท่ีภายในเขตเทศบาลยงัมี
โรงแรมท่ีมีความพร้อมส าหรบัการจดัประชุมสมัมนาได้ในระดบัเดียวกนัอีกหลายแห่ง 
ย่อมเห็นได้ว่ามีเจตนาท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทดงักล่าว จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยทางอ้อมในสญัญาท่ีเทศบาลเป็นคู่สญัญาตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหน่ึง (๓) แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
และเป็นผู้ขาดคุณสมบติัและมีลักษณะต้องห้ามท่ีจะใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็น
นายกเทศมนตรี การท่ีผู้ว่าราชการจงัหวดัวินิจฉัยว่า กรณีดงักล่าวไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีท ากบัเทศบาล จึงเป็นค าวินิจฉัยท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นนายกเทศมนตรนีครพิษณุโลก  
ไดม้หีนงัสอืรอ้งเรยีนต่อผูว้่าราชการจงัหวดัพษิณุโลก (ผูถู้กฟ้องคด)ี ว่า นาง ป. ซึง่ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรนีครพษิณุโลกจนครบวาระ และเป็นผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้นายกเทศมนตรนีคร
พษิณุโลกเช่นกนั เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิเป็นผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้นายกเทศมนตรี เนื่องจากเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือในกิจการที่ท ากับเทศบาลนครพิษณุโลก โดยปรากฏว่า ในการ 
จดัประชุมสมัมนาของเทศบาลนครพษิณุโลกจะท าสญัญากบับรษิทั อ. ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการ 
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โรงแรมทีน่าง ป. เคยเป็นผูเ้ริม่ก่อการและกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัดงักล่าว แมต่้อมานาง ป.  
จะได้โอนหุ้นในส่วนของตนให้แก่บุตรของตนเองก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจงึแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ผลการสอบสวนปรากฏว่า เทศบาลนครพษิณุโลกท าสญัญากบับรษิทั อ. จรงิ  
แต่เนื่องจากกจิการของบรษิทั อ. ประสบภาวะขาดทุน จงึต้องท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 
กบัธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) โดยต้องด าเนินกจิการภายใต้เงื่อนไขของธนาคารกรุงไทยฯ 
ซึ่งมไิด้มกีารจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จงึเชื่อว่าบุตรของนาง ป. ไม่ได้รบัประโยชน์ และไม่มี
หลกัฐานหรอืขอ้เทจ็จรงิใดๆ ทีแ่สดงให้เหน็ว่า นาง ป. ใชอ้ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่งนายกเทศมนตรี
เพื่อใหเ้ทศบาลนครพษิณุโลกเขา้ท าสญัญากบับรษิทั อ.  อกีทัง้ ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่านาง ป. 
และบุตรได้ให้การอุปการะซึ่งกันและกัน แม้ตามกฎหมายจะถือว่านาง ป. มีฐานะเป็นทายาท 
โดยธรรมของบุตรซึง่มสีทิธไิดร้บัมรดกกต็าม แต่สทิธดิงักล่าวเป็นเรื่องไม่แน่นอน ส่วนสามขีอง
นาง ป. ไม่ได้เป็นผู้ถอืหุ้นหรอืมอี านาจบรหิารจดัการบรษิัท อ. ผู้ถูกฟ้องคดจีงึมคี าวนิิจฉัยว่า 
นาง ป. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่ท ากับ
เทศบาลนครพษิณุโลก ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าค าวนิิจฉัยดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อ
สทิธขิองผูฟ้้องคดโีดยตรง เน่ืองจากผูฟ้้องคดเีป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกเทศมนตร ีและไดร้บั
คะแนนมากเป็นอนัดบัที่สองรองจากนาง ป. หากนาง ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิ ผู้ฟ้องคดยี่อม
ได้รบัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรแีทน จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอื
ค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดดีงักล่าว รวมทัง้สอบสวนข้อเท็จจรงิใหม่และมคี าสัง่ให ้
นาง ป. พน้จากต าแหน่งนายกเทศมนตร ี

    ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
    กรรมสทิธิใ์นโรงแรมของบรษิทั อ. แมจ้ะโอนไปเป็นของธนาคารกรุงไทยฯ  
แต่บรษิทั อ. ก็สามารถประกอบกจิการโรงแรมภายในขอบวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้บรษิทัได ้
โดยมบีุตรของนาง ป. เป็นกรรมการผู้มอี านาจจดัการแทนบรษิัท ซึ่งมอี านาจบรหิารกิจการ 
ของบรษิัท อ. ภายใต้เงื่อนไขตามสญัญาปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ ของธนาคาร หากบรษิัท อ. 
มผีลประกอบการทีด่ ีมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ จะท าใหส้ามารถช าระหนี้และซือ้กจิการโรงแรมคนืจาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ก่อนครบก าหนดเวลาซื้อคนื แมน้าง ป. จะไม่มหีุ้นอยู่ในบรษิทัดงักล่าว
เนื่องจากได้โอนหุน้ทัง้หมดในส่วนของตนใหแ้ก่บุตร แต่โดยทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างบดิามารดา
กบับุตร บดิามารดาย่อมใหค้วามช่วยเหลอืเกื้อกูลบุตรของตนอยู่เสมอแมบุ้ตรจะบรรลุนิตภิาวะ
หรอืมคีรอบครวัแล้วก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงภาระหนี้สินตามสัญญาการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้
ดงักล่าว ซึง่เป็นเงนิจ านวนมาก นาง ป. ย่อมไม่ใหบุ้ตรของตนต้องเดอืดรอ้น ตลอดจนธุรกจิของ 
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ครอบครวัตกเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่นตลอดไป  ดงันัน้ หากผู้บรหิารบรษิทัไม่สามารถช าระหนี้
ดงักล่าวได้ทัง้หมด นาง ป. ย่อมต้องให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท อ. ทางอ้อม เพื่อให้กิจการ 
มรีายได้มากขึ้นหรอืเพียงพอต่อการปลดเปลื้องภาระหนี้ได้ ประกอบกับข้อเท็จจรงิปรากฏว่า  
ในการพจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมสมัมนาทีเ่ทศบาลนครพษิณุโลกเป็นผูด้ าเนินการได้กระท า
ในขณะทีน่าง ป. ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตร ีซึง่เป็นผูม้อี านาจหน้าที่ในการสัง่  อนุญาต และ
อนุมตัิเกี่ยวกบัราชการของเทศบาล ตามมาตรา ๔๘ เตรส (๒)๒๑ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ อกีทัง้ภายในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลกยงัมีโรงแรมที่มีความพร้อมส าหรบัการจดัประชุมสัมมนาได้ในระดับ
เดยีวกบัโรงแรมของบรษิทั อ. หลายแห่ง แต่นาง ป. เลอืกทีจ่ะจดัประชุมสมัมนาทีโ่รงแรมดงักล่าว
ทุกครัง้ จงึถอืไดว้่า นาง ป. ไดใ้ชอ้ านาจในการพจิารณาเลอืกโรงแรมเป็นสถานทีจ่ดัประชุมสมัมนา
โดยมเีจตนาทีจ่ะเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว เพื่อใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะช าระหนี้สนิ
มใิหผ้ดิสญัญาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้กบัธนาคารกรุงไทยฯ  ฉะนัน้ นาง ป. จงึเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี
โดยทางอ้อมในสญัญาที่เทศบาลนครพษิณุโลกเป็นคู่สญัญา ตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง 
(๓)๒๒ แห่งพระราชบญัญัติเทศบาลฯ เป็นผลให้นาง ป. เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ใช้สิทธิสมคัร 
รบัเลือกตัง้เป็นนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๕ (๑๗)๒๓ แห่งพระราชบญัญัติการเลือกตัง้ 
 
 

                                                        
๒๑ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓  

 มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรมีอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกีย่วกบัราชการของเทศบาล 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๒๒ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและเลขานุการนายกเทศมนตร ี
ตอ้งไมก่ระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาทีเ่ทศบาลนัน้เป็นคู่สญัญา หรอืในกจิการทีก่ระท า
ใหแ้ก่เทศบาลนัน้ หรอืทีเ่ทศบาลนัน้จะกระท า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๓ พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 มาตรา ๔๕ บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๑๗) ลกัษณะอื่นทีก่ฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด 



 
 
๑๐๒๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ เบญจ (๓)๒๔ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และต้องพ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๘  
ปญัจทศ วรรคหนึ่ง (๔)๒๕ และ (๕)๒๖ แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว  ด้วยเหตุนี้ ค าวนิิจฉัยของ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่วินิจฉัยว่า นาง ป. ขณะด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรไีม่เป็นผู้มสี่วนได้เสีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการที่ท ากับเทศบาลนครพิษณุโลก จงึเป็น  
ค าวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พพิากษาให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดงักล่าว  
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าวินิจฉัยใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๐๙/๒๕๕๔) 
 

  ๓.๓.๓ การประชุมสภา 
 

   - การพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

    ในการพิจารณาค าแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  คณะกรรมการแปรญัตติต้องพิจารณาว่า จะมีมติอย่างไร ให้แก้ไขตาม 
ค าแปรญัตติหรือไม่ รายการท่ีมีข้อห้ามมิให้แปรญัตติ และผู้แปรญัตติขอสงวน 
ค าแปรญตัติหรือกรรมการขอสงวนความเหน็ในเร่ืองใดบ้าง เม่ือคณะกรรมการพิจารณา
ค าแปรญตัติเสรจ็ส้ินแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบญัญติัตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทัง้เสนอรายงานและความเหน็ต่อประธานสภา โดยคณะกรรมการจะต้อง
ให้โอกาสผูข้อแปรญตัติได้ช้ีแจงแสดงความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการได้ตลอดระยะเวลา

                                                        
๒๔-๒๖ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มสีิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นนายกเทศมนตรีต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลี ักษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ไม่เป็นผูท้ีพ่น้จากต าแหน่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
หรอืทีป่รกึษาหรอืเลขานุการของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพราะเหตุมสี่วนไดเ้สยีไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาทีก่ระท ากบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ยงัไมถ่งึหา้ปีนบัถงึวนัรบัสมคัรเลอืกตัง้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๔๘ ปญัจทศ  นายกเทศมนตรพีน้จากต าแหน่งเมือ่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๒๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การพิจารณาญตัติ  ทัง้น้ี ตามข้อ ๑๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคบั
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการไม่มีอ านาจพิจารณาว่า ผู้แปรญตัติ 
มีเหตุท่ีต้องช้ีแจงหรือไม่   อีกทัง้ ไม่มีระเบียบข้อใดท่ีก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
ไม่รบัค าแปรญตัติด้วย  ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีซ่ึงได้ไปประชุม
กบัคณะกรรมการตามท่ีนัดหมายแล้วได้มีโอกาสช้ีแจงแสดงความคิดเหน็ และมีมติไม่รบั 
ค าแปรญตัติของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อประธานสภา
เหน็ชอบกบัมติดงักล่าว และสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติั จึงเป็นกระบวนการ
พิจารณาค าแปรญตัติและการประชุมพิจารณาญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีไม่ถกูต้องตามรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไว้
ส าหรบัการกระท านัน้ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีดงักล่าว จึงเป็นกฎท่ีออก
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผูฟ้้องคดทีัง้สบิซึ่งเป็นสมาชกิของสภาเทศบาลนครภูเกต็ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๙) 
ฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๙ เปิดประชุมสมยัวสิามญั สมยัที ่๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพจิารณา
รา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๙ มมีติ
รบัหลกัการรา่งเทศบญัญตัดิงักล่าว และก าหนดใหเ้สนอค าแปรญตัตต่ิอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑  
ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ได้ยื่นค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการฯ โดยขอปรบัลดรายจ่ายลง 
รอ้ยละสบิทุกขอ้ เนื่องจากการตัง้งบประมาณยงัไม่มปีระสทิธภิาพและต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  
แต่คณะกรรมการฯ มมีตไิม่รบัค าแปรญตัตโิดยใหเ้หตุผลว่าค าแปรญตัตทิี่เสนอมาไม่ปรากฏว่า
จะขอแก้ไขในตอนใด ข้อใด และหากจะถือว่าเป็นการแก้ไขทุกตอน ทุกข้อ ก็มีรายจ่าย  
บางรายการเป็นรายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอนัต้องห้ามมใิห้แปรญตัติ
ตามข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ต่อมา ในการพจิารณาในวาระทีส่องขัน้แปรญตัต ิประธานสภาเทศบาลนครภูเกต็ 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้วินิจฉัยว่าคณะกรรมการฯ มอี านาจวินิจฉัยและใช้อ านาจตามข้อ ๖๑  
วรรคหนึ่ง ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยขา้งต้น และได้ขอมตจิากทีป่ระชุมว่า เหน็ด้วยที่จะ
ไม่ให้มกีารอภปิรายในวาระทีส่องหรอืไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๙ มมีตไิม่ใหม้กีารอภปิรายในวาระ 
ทีส่องและมมีตเิหน็ชอบใหค้งร่างเดมิทีค่ณะกรรมการแปรญตัตเิสนอ และต่อมาได้มมีตเิหน็ชอบ
ให้ตราร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในวาระที่สาม 
หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งร่างเทศบญัญัติดงักล่าวไปยงัผู้ว่าราชการจงัหวดัภูเก็ต  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๘) เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหเ้ทศบาลนครภูเกต็ตราเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย



 
 
๑๐๓๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดทีัง้สบิจงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ว่า
เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเทศบาลนครภูเก็ต 
ไมช่อบดว้ยกฎหมายและใหเ้พกิถอนเทศบญัญตัดิงักล่าว 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แมจ้ะมทีัง้หมด 
๗ ขอ้ ประกอบดว้ย  ขอ้ ๑ ชื่อของเทศบญัญตั ิ ขอ้ ๒ วนัทีใ่ชบ้งัคบัเทศบญัญตัิ  ขอ้ ๓ จ านวน
เงนิของงบประมาณทีต่ัง้จ่าย  ขอ้ ๔ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  และขอ้ ๕ งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ แต่สาระส าคญัอยูท่ีข่อ้ ๔ และขอ้ ๕ การเสนอขอแปรญตัตจิงึน่าจะเสนอขอแปรญตัติ
เป็นรายการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๖๐๒๗ และข้อ ๖๑๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ มากกว่าการเสนอขอแปรญตัตเิป็นรายขอ้ 
ดงัขอ้ ๔๙ วรรคสอง๒๙ ของระเบยีบเดยีวกนั ซึ่งก าหนดไว้ส าหรบับทบญัญัตปิระเภทอื่น ซึ่งมี
สาระหรอืขอ้ความอนัเป็นวตัถุประสงค์ของร่างเทศบญัญตัมิากกว่าร่างเทศบญัญตังิบประมาณ
และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ มีมติก าหนดรายละเอียดหรือ
หลักเกณฑ์ในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมหรือแตกต่างจาก
ระเบยีบขอ้ ๔๙ วรรคสอง  ดงันัน้ จงึถอืว่าผูฟ้้องคดไีดข้อแปรญตัตใินขอ้ ๔ งบประมาณรายจ่าย
ทัว่ไป ตามรายการของทัง้ ๑๑ แผนงาน ซึง่ทุกๆ แผนงานมรีายการค่าใชจ้่ายตามขอ้ผูกพนัทีข่ดัต่อ
ขอ้ ๖๑ วรรคหนึ่ง ของระเบยีบฯ รวมอยูด่ว้ย แต่มใิช่รายจา่ยตามขอ้ผูกพนัทัง้หมด ซึง่ผูแ้ปรญตัต ิ
มสีทิธเิขา้ไปชี้แจงแสดงความคดิเหน็ตามค าแปรญตัตไิด้ตามขอ้ ๑๑๔๓๐ ของระเบยีบเดยีวกนั 
คณะกรรมการฯ หามอี านาจทีจ่ะพจิารณาว่า ผูแ้ปรญตัตไิม่มเีหตุต้องไปชีแ้จงแต่อย่างใด อกีทัง้

                                                        
๒๗-๓๐ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ขอ้ ๔๙ ฯลฯ ฯลฯ 
 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภา
ทอ้งถิน่ผูใ้ดเหน็ควรจะแกไ้ขเพิม่เตมิร่างขอ้บญัญตัิ กใ็หเ้สนอค าแปรญตัตลิ่วงหน้าเป็นหนังสอื โดยใหแ้ปรญตัตเิป็นรายขอ้และ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชกิสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรบัรอง
เช่นเดยีวกบัการเสนอญตัต ิ

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๖๐ หา้มไมใ่หแ้ปรญตัตริายจ่ายขึน้ใหม่ หรอืเพิม่เตมิรายจ่าย หรอืเปลีย่นแปลงความประสงค์ของจ านวน
เงนิทีข่ออนุมตัจิ่าย เวน้แต่จะไดร้บัค ารบัรองจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืค าแปรญตัตนิัน้ผูบ้ริหารทอ้งถิน่เป็นผูแ้ปรญตัต ิ
 ขอ้ ๖๑ หา้มมใิหแ้ปรญตัตใินรายการและจ านวนเงนิซึง่มขีอ้ผกูพนัอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  
 (๑) ดอกเบีย้และเงนิส่งใชต้น้เงนิกู ้
 (๒) รายจ่ายซึง่เป็นจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามกฎหมาย 
 ถา้มปีญัหาว่า รายจ่ายรายการใดมขีอ้ผกูพนัตามวรรคหนึ่งหรอืไม ่ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ้ ๑๑๔ ภายใต้บงัคบัข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญตัติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมสีิทธไิปชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการแปรญตัตไิดต้ลอดระยะเวลาการพจิารณาญตัตนิัน้ ส่วนผูแ้ปรญตัตนิัน้มสีทิธชิีแ้จงไดเ้ฉพาะทีไ่ด้ขอแปรญตัตไิว ้



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๓๑ 
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ไม่มรีะเบียบข้อใดก าหนดให้คณะกรรมการฯ มอี านาจไม่รบัค าแปรญัตติด้วยเช่นกัน การที่
คณะกรรมการฯ มีมติไม่ร ับค าแปรญัตติของผู้ฟ้องคดีทัง้หมดและไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคด ี
ซึ่งได้ไปประชุมกบัคณะกรรมการฯ ตามที่นัดหมายแล้วได้ชี้แจงตามค าแปรญตัติ จงึเป็นการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยขอ้ ๑๑๕ วรรคสอง๓๑ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคบั 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๗ อันขัดต่อเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยที่มุ่งประสงค์ให้ความคุ้มครองสทิธขิองเสยีงข้างน้อยที่จะมสี่วนในการพจิารณา 
รา่งเทศบญัญตัใินฐานะผูแ้ปรญตัตดิว้ย ฉะนัน้ เมื่อมตขิองคณะกรรมการฯ ไม่ชอบ ซึง่ผูฟ้้องคดี
ทัง้สิบได้โต้แย้งคดัค้านความชอบของมติดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยและ 
มคีวามเหน็เรือ่งเกีย่วกบัมตขิองคณะกรรมการฯ โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๙ มมีตใิหค้วามเหน็ชอบ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ แลว้มมีตเิหน็ชอบร่างเทศบญัญตัดิงักล่าวในวาระทีส่าม 
การกระท าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๙ จงึไม่ชอบดว้ยระเบยีบฯ ดงักล่าวไปดว้ย 
เมือ่วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืการเตรยีมการและการด าเนินการของเจา้หน้าทีเ่พื่อจดัให้
มีเทศบัญญัติได้ด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เป็นรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ให้ความเห็นชอบ 
ร่างเทศบัญญัติดงักล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามประกาศใช้เป็นเทศบญัญัติ จงึมผีลให้ 
เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเทศบาลนครภูเก็ต  
เป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษาให้เพกิถอนเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเทศบาลนครภูเก็ต ตัง้แต่วนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘   
ซึง่เป็นวนัใชบ้งัคบัเทศบญัญตัดิงักล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๑๕/๒๕๕๔) 

 

 ๓.๔ กรงุเทพมหานคร 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

 ๓.๕ เมืองพทัยา 

 

  ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

                                                        
 ๓๑ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ้ ๑๑๕  ฯลฯ    ฯลฯ 
 เมื่อมกีารประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญตัติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลา  
เกนิกว่าสามสบินาท ีนบัแต่เวลาทีค่ณะกรรมการสภาทอ้งถิน่ไดเ้ริม่ประชุมในวนันัน้ใหถ้อืว่าผูแ้ปรญตัตไิดถ้อนค าแปรญตัตนิัน้แลว้ 
เวน้แต่ผูแ้ปรญตัตจิะมคีวามจ าเป็นทีไ่ม่อาจมาชี้แจงไดแ้ละการประชุมเรื่องนัน้ยงัไม่เสรจ็สิ้น คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่จะรบัพจิารณา
ค าแปรญตัตนิัน้ต่อไปกไ็ด ้
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บทท่ี ๓๑ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลภาครฐั 
 
๑. การสรรหาและคดัเลือก 
 

 ๑.๑ หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารบัการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

  กรณีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้พนักงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน นัน้ เม่ือปรากฏว่า
พนักงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงเป็นผู้ได้รบั 
การคัดเลือกได้ย่ืนหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานต่อผู้บงัคับบญัชาและได้รบั
อนุมัติให้ลาออกแล้วก่อนมีค าสัง่แต่งตัง้  ค าสัง่แต่งตัง้บุคคลดังกล่าวหลังจากท่ี 
ได้รบัอนุมติัให้ลาออกจากการเป็นพนักงานแล้ว จึงไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแต่อย่างใด 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ในคดีที่ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการบรหิารส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอลาออกจากต าแหน่ง ท าให้ต าแหน่งดงักล่าวว่างลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
จงึได้มคี าสัง่แต่งตัง้ให้นาง จ. รองผู้อ านวยการส านักงานฯ รกัษาการแทนในต าแหน่งดงักล่าว 
จนกว่าจะได้แต่งตัง้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคนใหม ่
และได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อสรรหาและกลัน่กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว โดยค าสัง่ดงักล่าวก าหนดให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ด าเนินการสรรหาและ
คดัเลอืกผู้อ านวยการฯ ให้แลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั  หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้ออกประกาศ
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การคดัเลอืกผูอ้ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในวันสุดท้ายของการเ ปิดรับสมัคร 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ท าหนังสือมอบหมายให้ 
รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรมท าหน้าที่ประธานของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ แทนจนกว่าจะมคี าสัง่
เปลี่ยนแปลง โดยผู้ฟ้องคดีได้สมคัรเข้ารบัการคัดเลือกในการรบัสมคัรดังกล่าวปรากฏว่า  
ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคดัเลือกในรอบแรก จากนัน้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้คดัเลือกเพื่อน าเสนอ 



 
 
๑๐๓๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และประธานของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้อ านวยการฯ ต่อคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอความเห็นชอบ โดยได้เสนอให้นาง จ. 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
ไดท้นัท ีและมคีวามรูใ้นงานของส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างด ี
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอนาง จ. ในขณะนั ้นด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการฯ รกัษาการแทนผู้อ านวยการฯ จงึยื่นหนังสอืขอลาออกต่อรองปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีแ่ทนประธานของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และไดร้บัอนุมตัิ
ให้ลาออกแล้ว  ต่อมา ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มคี าสัง่
แต่งตัง้ให้นาง จ. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ ตามมตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า
ค าสัง่แต่งตัง้นาง จ. ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาง จ.  
ยังมีฐานะเป็นพนักงานของส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในขณะที่ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ได้มคี าสัง่แต่งตัง้ใหน้าง จ. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ ซึง่ขดัต่อมาตรา ๒๔  
แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีก่ าหนดหา้มมใิห้
พนักงานของส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการฯ 
และในการสรรหาดังกล่าว ด าเนินการแล้วเสร็จเกินก าหนดเวลา ๓๐ วัน อันเป็นเวลาที ่
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ก าหนด โดยไม่ปรากฏว่ามกีารขอขยายระยะเวลา ผู้ฟ้องคดจีงึฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนผลการสรรหาต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ และความเหน็ชอบของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ รวมทัง้
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตัง้นาง จ. เป็นผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มตามฟ้อง 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามที่ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ เสนอใหแ้ต่งตัง้นาง จ. เป็นผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในวนัที ่๙ มถุินายน ๒๕๔๗ แลว้ นาง จ. ซึง่ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการฯ  
และรกัษาการแทนผู้อ านวยการฯ อยู่ด้วย ได้ยื่นใบลาลงวนัที่ ๙ มถุินายน ๒๕๔๗ ขอลาออก
จากการเป็นพนักงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยยื่นต่อรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รบัมอบหมายจากปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ท าหน้าที่เป็นประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนัน้ และได้ร ับอนุมัต ิ
ให้ลาออก การยื่นใบลาออกของนาง จ. ถือว่าเป็นการยื่นใบลาออกต่อผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 
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ตามข้อ ๒.๘ ของข้อบังคับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว และกรณีการลาออกของนาง จ. ก็มิใช่เป็นการ 
ออกจากงานเพราะเลิกจ้าง หรอืการพ้นจากต าแหน่ง ตามความในหมวด ๑๑ ของข้อบงัคบั
ดงักล่าว ทีจ่ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ก่อนแลว้จงึจะใหอ้อกได ้แต่เป็นการ
ลาออกด้วยความสมคัรใจของตนเองตามความในหมวด ๑๐ ข้อ ๒.๘ ของข้อบงัคบัเดยีวกัน  
การอนุมัติให้นาง จ. ลาออกจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเป็นผลให้นาง  จ.  
พ้นจากการเป็นพนักงานของส านักงานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
นับตัง้แต่วันที่ลาออกเป็นต้นไป  ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสัง่แต่งตัง้ให้นาง จ.  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฯ หลังจากที่ได้ร ับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นพนักงานแล้ว  
จงึไม่ขดักบัหลกัเกณฑต์ามมาตรา ๒๔ (๓)๑ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อ ๗ (๗) ของข้อบงัคับคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าดว้ยการคดัเลอืกผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่อย่างใด ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ด าเนินการสรรหาไม่แลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั ตามค าสัง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ ทัง้ไม่ปรากฏว่ามกีาร
ขอขยายระยะเวลาต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึท าให้การสรรหาดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ 
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓  
ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ก าหนดระยะเวลาในการสรรหาไว้รวมถึงผลจากกรณีดังกล่าว  
แม้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จะได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๐ (๑๐)๒ แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว  
ออกขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าดว้ย
การคดัเลอืกผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                        
 ๑-๒ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่วางนโยบายบริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลกิจการโดยทัว่ไป  
และรบัผดิชอบซึง่กจิการของส านกังาน อ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  และการมอบให้ผู้อื่น 
รกัษาการแทนหรอืปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๔ ผูอ้ านวยการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง พนักงานส่วนท้องถิ่น 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พนกังาน หรอืลกูจา้งประจ าของส านกังาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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โดยขอ้ ๑๕ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการสรรหาเอาไวว้่าใหด้ าเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนัท าการกต็าม แต่เมื่อพจิารณาตามขอ้ ๒๑ ทีก่ าหนดใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
สามารถขยายเวลากรณีดงักล่าวออกไปได้อีก รวมทัง้ข้อบงัคบัดงักล่าวก็ไม่ได้ก าหนดถึงผล  
ในกรณทีีม่กีารด าเนินการสรรหาไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเอาไวแ้ลว้ ย่อมเหน็ไดว้่า 
การก าหนดเวลาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วนันัน้ จงึเป็นการก าหนดโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อตดิตามและเร่งรดัการด าเนินการ
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานเท่านัน้ จงึไม่ท าให ้
การสรรหาที่ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
หรือใช้บังคับไม่ได้หรือมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของค าสัง่แต่งตัง้นาง  จ. แต่อย่างใด 
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐๒/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๒ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด าเนินการสอบคดัเลือกข้าราชการครเูพ่ือด ารง
ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

   การคดัเลือกข้าราชการครเูพ่ือด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าร ับ  
การคดัเลือก การกระท าท่ีจะมีผลถึงขนาดให้การทดสอบความรู้ความสามารถเสียไป  
ต้องเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อสาระส าคญัของการทดสอบความรู้ความสามารถดงักล่าว 
เช่น การทุจริตในการสอบ ส าหรบักรณีท่ีข้าราชการผู้เข้าสอบระบายรหสัประจ าตวัสอบ
ไม่ตรงกบัเลขรหัสประจ าตัวสอบไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการทดสอบความรู้
ความสามารถของผู้เข้าสอบ เมื่อไม่มีการทุจริตในการสอบ การน าแนวปฏิบติัในการ
ตรวจกระดาษค าตอบท่ีเป็นเพียงระเบียบภายในเพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบมาตดัสิทธิคะแนนของข้าราชการครผูู้เข้าสอบ 
จึงขดัต่อเจตนารมณ์ทางกฎหมายของการทดสอบความรู้ความสามารถเพ่ือคดัเลือก 
รองผูอ้ านวยการและผูอ้ านวยการสถานศึกษา  
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดทีัง้สามสบิสองคนเป็นผู้สอบเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผูอ้ านวยการสถานศกึษาและผูอ้ านวยการสถานศกึษา โดยในการสอบ ภาค ก ซึง่มกีารสอบ 
สองวิชา ผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่ได้ระบายรหัสประจ าตัวสอบในกระดาษค าตอบผิดต าแหน่ง 
ไปวิชาหน่ึง ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓๓ ไม่ได้ระบายรหัสประจ าตัวสอบ 
ในกระดาษค าตอบวชิาหนึ่ง โดยเครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนน แต่เลขาธกิารคณะกรรมการ
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ผูถู้กฟ้องคด)ี ไม่น าคะแนนในวชิาทีผู่ฟ้้องคดมีปีญัหาเกี่ยวกบัการระบาย
รหสัประจ าตัวสอบไปรวมกับคะแนนอีกวิชาหน่ึง ท าให้ผู้ฟ้องคดีทัง้สามสิบสองคนดงักล่าว 
มคีะแนนไม่ถึงเกณฑ์การคดัเลอืก ผู้ฟ้องคดทีัง้สามสบิสองคนจงึได้มหีนังสอืขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานทบทวนการประกาศผลสอบภาค ก โดยขอให้น าคะแนน 
ในวชิาที่ผู้ฟ้องคดทีัง้สามสบิสองคนมปีญัหาเกี่ยวกบัการระบายรหสัประจ าตวัสอบ มารวมกบั
คะแนนสอบอกีวชิาหน่ึงดว้ย ผูถู้กฟ้องคดมีหีนังสอืแจง้ว่า การตรวจกระดาษค าตอบไดถ้อืตาม
แนวปฏิบัติในการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร  
ตามหนังสอืส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๕๐๔/ว ๓ ลงวนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ ที่ก าหนดว่า 
กรณีที่กระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจได้ อนัเนื่องมาจากความผดิพลาดของผู้เขา้สอบ เช่น  
ผู้เขา้สอบลงรหสัผดิพลาด ลงรหสัซ ้ากนั หรอืลงรหสัด้วยปากกา จะไม่มกีารแก้ไขใดๆ ทัง้สิ้น 
แม้ว่าในกรณีนี้เครื่องตรวจจะตรวจให้คะแนนในกระดาษค าตอบ แต่ไม่สามารถกรอกคะแนน 
ในบัญชีกรอกคะแนนได้ เนื่ องจากรหัสประจ าตัวสอบในไฟล์คะแนน และในไฟล์บัญชี 
กรอกคะแนนไม่ตรงกนั หากน ามาประมวลผลอาจเป็นช่องทางให้เกดิการทุจรติโดยการระบาย
รหัสแทนกันได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วหลายครัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิอาจแก้ไขคะแนนในบัญช ี
กรอกคะแนนของผู้เข้าสอบที่ระบายรหัสผิดพลาดได้  ผู้ฟ้องคดีทัง้สามสิบสองคนเห็นว่า 
ในกระดาษค าตอบมีชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวสอบ ที่เขยีนด้วยลายมือของผู้เข้าสอบ  
เป็นการระบุตวัตนของผู้เขา้สอบชดัเจน และเครื่องตรวจก็ได้ตรวจให้คะแนนแลว้ ไม่ใช่กรณีที่
เครือ่งตรวจไม่สามารถตรวจได ้ผูถู้กฟ้องคดจีงึสามารถน าคะแนนมาประมวลผลใหแ้ก่ผูฟ้้องคดี
ทัง้สามสบิสองคนได ้ซึง่แนวปฏบิตัใินการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่งขนั
ด้วยเครื่องจกัร ลงวนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ ได้ถูกยกเลกิไปแล้ว จงึไม่สามารถน ามาใช้
บงัคบัได ้และแนวปฏบิตักิารด าเนินการสอบ ภาค ก ลงวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๕๒ ไดก้ าหนดให้
คณะกรรมการก ากับห้องสอบมีหน้าที่ตรวจสอบการลงรหัสวิชาและรหัสประจ าตัวสอบ  
ของผูเ้ขา้สอบทุกคนก่อนเกบ็กระดาษค าตอบ เพื่อป้องกนัการทุจรติในการสอบ เมื่อเกดิมกีรณีที ่
ผูเ้ขา้สอบระบายรหสัประจ าตวัสอบไม่ตรงกบัเลขรหสัประจ าตวัสอบจงึเป็นความผดิของผูก้ ากบั
ห้องสอบด้วย  นอกจากนัน้ ในสนามสอบบางแห่งผู้ก ากับห้องสอบได้อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ  
ทีร่ะบายรหสัประจ าตวัสอบผดิสามารถแก้ไขรหสัประจ าตวัสอบได ้การทีผู่ถู้กฟ้องคดไีม่อนุญาต
ให้ผูฟ้้องคดทีัง้สามสบิสองคนแก้ไขรหสัประจ าตวัสอบ จงึเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม  
ผูฟ้้องคดทีัง้สามสบิสองคนจงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้
ผูถู้กฟ้องคดนี าคะแนนสอบในวชิาที่ผู้ฟ้องคดทีัง้สามสบิสองคนระบายรหสัประจ าตวัผดิมารวม
กบัคะแนนสอบอกีวชิาหน่ึง และประกาศรายชื่อผูฟ้้องคดทีัง้สามสบิสองคนเป็นผูส้อบผ่าน  
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   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   เมื่อปรากฏว่าแนวปฏิบตัิในการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการ
สอบแข่งขนัด้วยเครื่องจกัร ลงวนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ ที่คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)  
ได้ออกมาบงัคับใช้ เป็นการใช้อ านาจของ ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ แม้ต่อมาพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ถูกยกเลิกโดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เมื่อยงัไม่มี
ระเบียบหรือข้อบงัคับในเรื่องดังกล่าวออกมาใช้บังคับจงึต้องน าระเบียบหรือข้อบงัคับเดิม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามนัยมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ ง๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนัน้ แนวปฏิบัติในการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่งขนัดว้ยเครื่องจกัร ลงวนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๓ 
จึงยงัมีผลใช้บังคับอยู่โดยอนุโลม ซึ่งตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ได้ก าหนดว่า กรณีที่เครื่อง 
ไมส่ามารถตรวจใหค้ะแนนกระดาษค าตอบแผ่นนัน้ๆ ได ้จะไมม่กีารแก้ไขผลคะแนนให ้กเ็พื่อให้
เกิดความรวดเร็วในการตรวจให้คะแนน เพราะจะได้ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจให้คะแนน
กระดาษค าตอบด้วยตนเอง จงึเหน็ว่าแนวปฏิบตัิในการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล
การสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักร เป็นระเบียบภายในเพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบ แต่การคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อด ารงต าแหน่ง  
รองผูอ้ านวยการสถานศกึษาและผูอ้ านวยการสถานศกึษา เป็นการทดสอบความรูค้วามสามารถ
ของผู้เข้ารบัการคดัเลือก การกระท าที่จะมผีลถึงขนาดให้การทดสอบความรู้ความสามารถ  
เสยีไป ต้องเป็นการกระท าที่กระทบต่อสาระส าคญัของการทดสอบความรูค้วามสามารถ เช่น  
การทุจรติในการสอบ เป็นตน้ การระบายรหสัประจ าตวัสอบไม่ตรงกบัเลขรหสัประจ าตวัสอบนัน้  
ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ เมื่อในคดีนี้  
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตในการสอบและมีผลคะแนนออกมาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคด ี
มีขัน้ตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไปเพียงการประมวลผลคะแนน การตรวจสอบชื่อผู้เข้าสอบ  
ในกระดาษค าตอบทีม่กีารระบายรหสัไมต่รงกบัเลขรหสัประจ าตวัสอบท าให้ผูถู้กฟ้องคดไีม่ไดร้บั
ความสะดวกและก่อให้เกิดความล่าช้าในการตรวจให้คะแนนและประมวลผลคะแนนเท่านัน้  

                                                        
 ๓ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
 มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างทีย่งัมไิดต้ราพระราชกฤษฎกีา หรอื ก.ค.ศ. ยงัมไิดอ้อกกฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืจดัท า
มาตรฐานต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือก าหนดกรณีใดเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี้  ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ.  
กฎ ก.ค. มต ิก.พ. มต ิก.ค. มตคิณะรฐัมนตร ีระเบยีบ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรอืกรณีที ่ก.ค. หรอื ก.พ. ก าหนดไวแ้ลว้  
ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่เดมิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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แต่ไม่ได้ท าให้สาระส าคัญในการคัดเลือกดังกล่าวเสียไป การน าแนวปฏิบัติในการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบด้วยเครื่องจกัร ที่เป็นแนวปฏบิตัิเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลมาตัดสิทธิในคะแนนของผู้ฟ้องคด ี
ทัง้สามสิบสองคน จงึขดัต่อเจตนารมณ์ทางกฎหมายของการทดสอบความรู้ความสามารถ  
เพื่อคดัเลอืกรองผูอ้ านวยการและผูอ้ านวยการสถานศกึษาตามมาตรา ๖๑๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  นอกจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคด ี
ได้ออกแนวปฏบิตักิารด าเนินการสอบ ภาค ก ขึน้มาใช้บงัคบัในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การพจิารณา
เกี่ยวกบัการที่ผู้เขา้สอบมปีญัหาเกี่ยวกบัการระบายรหสัประจ าตวัสอบ จงึต้องน าแนวปฏบิตั ิ
ทัง้สองฉบบัดงักล่าวมาพจิารณาประกอบกนัดว้ย เมื่อแนวปฏบิตัใินการด าเนินการสอบดงักล่าว
ได้ก าหนดให้กรรมการก ากบัห้องสอบมหีน้าทีต่รวจสอบการลงรหสัวชิาและรหสัประจ าตวัสอบ
ของผูเ้ขา้สอบ เพื่อป้องกนัการทุจรติในการสอบโดยการลงรหสัประจ าตวัสอบแทนกนั กรรมการ
ก ากบัห้องสอบจงึมหีน้าที่ต้องตรวจการระบายรหสัประจ าตวัสอบให้ตรงกบัเลขรหสัประจ าตวัสอบ
และตัวบุ คคลที่ เ ข้ าสอบก่อนเก็บกระดาษค าตอบ เมื่ อพบว่ า  มีผู้ เ ข้ าสอบระบาย  
รหัสประจ าตัวสอบไม่ตรงกับเลขรหัสประจ าตัวสอบ กรณีจึงไม่ได้ เป็นความผิดพลาดของ 
ผู้เข้าสอบเพียงฝ่ายเดียว แต่มีความผิดพลาดของกรรมการก ากับห้องสอบประกอบด้วย  
จากเหตุผลดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจน าแนวปฏิบัติในการตรวจ
กระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่งขนัด้วยเครื่องจกัร มาตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะได้
คะแนนในวชิาที่ผู้ฟ้องคดรีะบายรหสัประจ าตวัสอบไม่ตรงกบัเลขรหสัประจ าตวัสอบได้ ค าสัง่ 
ที่แสดงโดยปรยิายให้ผู้ฟ้องคดีทัง้สามสิบสองคนเป็นผู้สอบไม่ผ่าน ภาค ก ในการคดัเลือก
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศกึษาและผูอ้ านวยการสถานศกึษา จงึเป็นค าสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย  พพิากษาใหเ้พกิถอน
ค าสัง่ที่แสดงโดยปรยิายของผู้ถูกฟ้องคดดีงักล่าว และมขี้อสงัเกตเกี่ยวกบัวธิกีารด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามค าพพิากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดนี าคะแนนสอบในวชิาที่ผู้ฟ้องคดมีปีญัหาเกี่ยวกบั

                                                        
 ๔ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
 มาตรา ๖๑ การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาซึ่งเป็นต าแหน่งที่มไิด้ก าหนดให้มวีทิยฐานะเพื่อให้ได้รบั
เงนิเดอืนในระดบัทีส่งูขึน้ ใหก้ระท าไดโ้ดยการสอบแขง่ขนั สอบคดัเลอืก คดัเลอืก หรอืประเมนิดว้ยวธิกีารอื่น 
 กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขนัได้ ผู้สอบคดัเลือกได้ ผู้ได้รบัคดัเลือก หรือผู้ผ่านการประเมิน 
ดว้ยวธิกีารอื่น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 การสอบแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคดัเลอืกหรอืการคดัเลอืกให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศกึษา
หรอืสถานศกึษาเป็นผูด้ าเนินการ หลกัสตูรและวธิดี าเนินการเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรสอบคดัเลอืก
หรอืผู้ซึ่งจะได้รบัการคดัเลอืก เกณฑ์การตดัสนิ การขึ้นบญัช ีการยกเลกิบญัชผีู้สอบได้ วธิดี าเนินการเกี่ยวกบัการคดัเลอืก 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ การประเมนิผล การปฏบิตังิานหรอืผลงานทางวชิาการ ใหเ้ป็นไปตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 



 
 
๑๐๔๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การระบายรหสัประจ าตวัสอบ ทัง้การระบายรหสัประจ าตัวสอบผิดต าแหน่ง และไม่ได้ระบาย 
รหัสประจ าตัวสอบ มารวมในบัญชีกรอกคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ที่คะแนนผ่านเกณฑ ์
การคดัเลอืก ใหเ้ป็นผูส้อบผ่านต่อไป (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๑๔-๔๒๒/๒๕๕๔) 
 

๒. การบรรจแุละแต่งตัง้ 
 

 ๒.๑ การบรรจแุต่งตัง้ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

  การท่ีปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปยัง
เทศบาลนครโดยได้ด าเนินการเพ่ือขอบรรจุแต่งตัง้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลท่ีเก่ียวข้อง และเทศบาลนคร 
ได้ มีหนังสือยินยอมให้ใช้บัญชีและส่งรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุแต่งตั ้ง 
โดยชอบแล้ว การท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ซ่ึงได้รบัเลือกตัง้ใหม่) มีหนังสือ 
ขอยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว  จึงท าให้ผู้สอบแข่งขันได้ 
ต้องเสียโอกาสท่ีจะได้ร ับการบรรจุแต่งตัง้ เป็นพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ ท่ี 
ควรจะได้รบั และมีผลให้ได้รบัการบรรจุแต่งตัง้เข้ารบัราชการล่าช้ากว่าผู้สอบแข่งขนัได้
รายอ่ืนๆ ท่ีขึ้นบญัชีในล าดบัหลงั กรณีย่อมถือได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้กระท าละเมิดต่อบคุคลดงักล่าวแล้ว  
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
สามญั โดยสอบไดใ้นล าดบัที ่๙๘ ของต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา ระดบั ๓ ตามประกาศของเทศบาล
นครสมุทรปราการ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยประกาศดังกล่าวก าหนดขึ้นบัญช ี
ผูส้อบแขง่ขนัไดไ้มเ่กนิ ๒ ปี  ต่อมา เทศบาลฯ แจง้ผูฟ้้องคดวี่า ไดม้อีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น
ขอใช้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได้ของเทศบาลฯ ขอให้ผู้ฟ้องคดมีารายงานตวั  หลงัจากนัน้ องค์การ
บรหิารส่วนต าบล (ผูถู้กฟ้องคด)ี โดยปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลในฐานะปฏบิตัหิน้าทีน่ายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลได้มหีนังสือถึงนายกเทศมนตรเีทศบาลนครสมุทรปราการ ขอใช้บญัช ี
ผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นต าแหน่งและล าดบัของผูฟ้้องคด ีโดยหนงัสอืดงักล่าวไดร้ะบุชื่อผูฟ้้องคดไีวด้ว้ย 
เพื่อบรรจแุต่งตัง้เป็นพนกังานส่วนต าบล ต าแหน่งนักวชิาการศกึษา ระดบั ๓ ในสงักดัผูถู้กฟ้องคด ี
ในระหว่างนัน้ได้มีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่าง   ต่อมา 
เทศบาลฯ ได้มหีนังสอืยนิยอมให้ใช้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได้ในรายผู้ฟ้องคด ีพรอ้มทัง้แจง้รายชื่อ 
ผูฟ้้องคดมีาเพื่อบรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงานส่วนต าบลในสงักดัผูถู้กฟ้องคดตีามทีม่คี าขอ โดยระบุ
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ดว้ยว่าการส่งตวัผูฟ้้องคดมีารบัการบรรจแุต่งตัง้เป็นการส่งผูส้อบแขง่ขนัไดเ้รยีงตามล าดบัทีแ่ลว้ 
แต่ผู้ถูกฟ้องคดโีดยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ได้มหีนังสอืแจง้เทศบาลฯ ขอยกเลกิการ 
ขอใช้บญัชผีู้สอบแข่งขนัไดด้งักล่าว ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่าการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดเีป็นการใช้อ านาจ
โดยไม่ชอบ มผีลใหผู้ฟ้้องคดตี้องเสยีสทิธใินการไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้เขา้รบัราชการ ในขณะที ่
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีซึ่งขึ้นบัญชีในล าดับหลังถัดจากล าดับ 
ของผู้ฟ้องคดไีด้รบัการบรรจุแต่งตัง้ไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการที่ต้องติดต่อ 
หาสถานทีท่ีจ่ะบรรจแุต่งตัง้ใหม ่รวมทัง้ผูฟ้้องคดไีดล้าออกจากงานเพื่อเตรยีมตวัเขา้รบัการบรรจุ
แต่งตัง้ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคด ี
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าเสียสิทธิในการที่จะได้ร ับการบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายในการต้องออกจากงานเป็นเวลา ๒ เดือน รวมโบนัสสิ้นปี 
เป็นเงนิ ๒๕,๐๐๐ บาท และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางหาสถานทีบ่รรจุแต่งตัง้ใหม่เป็นเงนิ ๑๕,๐๐๐ บาท 
และให้ผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาการบรรจุแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดใีนต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดบั ๓ ใหม ่ 
แต่ถ้าไม่สามารถรับผู้ฟ้องคดีเข้าบรรจุแต่งตัง้ได้ ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคด ี
ไดร้บัการบรรจแุต่งตัง้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลอื่น 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  หนงัสอืของผูถู้กฟ้องคดซีึง่ลงนามโดยปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ปฏบิตัหิน้าที่
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เป็นเพยีงขัน้ตอนเบื้องต้นเพื่ อให้ได้ตวับุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสมตามมาตรฐานทัว่ไปของต าแหน่งที่ต้องการบรรจุแต่งตัง้มาเท่านั ้น เนื่ องจาก  
การบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลนัน้ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นผูม้อี านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ขัน้ตอนส าคัญในล าดับต่อไปหลังจากได้ตัวบุคคล 
ทีป่ระสงคจ์ะบรรจุแต่งตัง้คอื การเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดั
พจิารณาให้ความเหน็ชอบ โดยคณะกรรมการดงักล่าวมหีน้าที่ตรวจสอบและควบคุมก ากับให้
การบรรจุแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบรหิารส่วนต าบลต่างๆ 
ในจังหวัดเป็นไปตามระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
หากคณะกรรมการดงักล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าการบรรจุแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบลรายใด  
ไม่เป็นไปตามระเบยีบและประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลกอ็าจมมีตไิม่ให้
ความเห็นชอบการขอบรรจุบุคคลนั ้น หรืออาจมีมติให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการดงักล่าวมมีตใิห้ความเห็นชอบแล้วนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจงึจะมี
อ านาจสัง่บรรจุแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ แม้หนังสอืขอใช้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได้ 
ของผู้ถูกฟ้องคดจีะมกีารระบุชื่อและล าดบัที่สอบแข่งขนัได้ของผู้ฟ้องคด ีอนัเป็นการระบุเลอืก 
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ตัวบุคคลโดยเฉพาะก็ตาม หนังสือดังกล่าวก็เป็นเพียงค าขอมไิด้มผีลเป็นการบรรจุแต่งตัง้  
ผูฟ้้องคดเีป็นพนักงานส่วนต าบลแต่อย่างใด  อกีทัง้ อ านาจการอนุมตัใิหใ้ชบ้ญัชดีงักล่าวกเ็ป็น
อ านาจของเทศบาลนครสมุทรปราการเจ้าของบญัชทีี่จะพจิารณาให้เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวขอ้งของตนต่อไป  ดงันัน้ เฉพาะการที่ผู้ถูกฟ้องคดมีหีนังสอืขอใชบ้ญัชดีงักล่าว 
กไ็ม่อาจมผีลเป็นการบรรจุแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดเีป็นพนักงานส่วนต าบลได้ และมไิด้มผีลให้เกดิกรณี
การบรรจุแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัไดไ้ม่ชอบดว้ยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลฯ 
แต่อยา่งใด  
  เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน  
การรบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดือนส าหรบัพนักงานส่วนต าบล ลงวนัที่ ๒๒ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิลงวนัที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ แล้ว การที่องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลใดจะด าเนินการบรรจุแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใดในสงักดั
ของตนได ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน้จะต้องมอีตัราว่างในต าแหน่งดงักล่าวอยู่แลว้หรอืมกีาร
ก าหนดต าแหน่งดงักล่าวขึ้นใหม่โดยชอบแล้วเท่านัน้ ผู้ถูกฟ้องคดมีอีตัราพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา ระดบั ๓ ว่างจ านวน ๑ ต าแหน่ง และมคีวามประสงคจ์ะบรรจุแต่งตัง้
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งดงักล่าว จงึมหีนังสอืขอความอนุเคราะห์ไปยงัเทศบาลฯ เพื่อขอใช้บญัช ี
ผู้สอบแข่งขนัได้ต าแหน่งดงักล่าว การด าเนินการเพื่อบรรจุแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นพนักงาน  
ส่วนต าบลในขัน้ตอนน้ีของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบลดงักล่าวแลว้  ต่อมา เทศบาลฯ มหีนงัสอืตอบอนุญาตใหผู้ถู้กฟ้องคดใีชบ้ญัชพีรอ้มส่ง
รายชื่อผู้ฟ้องคดีมาบรรจุแต่งตัง้ตามที่มีค าขอแจ้งมายงัผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการส่งรายชื่อ 
ผู้สอบแข่งขนัได้เรยีงตามล าดบัที่ตามประกาศขึ้นบญัชผีู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งดงักล่าวแล้ว  
นอกจากน้ี โดยหลักการแล้วก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ด าเนินการเพื่อบรรจุแต่งตัง้บุคคล 
เขา้เป็นพนักงานส่วนต าบลในอตัราและต าแหน่งที่ว่างอยู่ จะต้องมกีารวเิคราะห์ถงึปรมิาณงาน  
ทีม่อียู่ ความจ าเป็นในการบรรจุแต่งตัง้บุคคลในต าแหน่งดงักล่าวเพิม่เตมิ รวมทัง้จะต้องมกีาร
พจิารณาในส่วนของงบประมาณที่มอียู่ว่าเพยีงพอที่จะรองรบัค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นในการบรรจุ
แต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งดงักล่าวเพิม่เติมหรอืไม่เป็นอย่างดแีล้ว  
เมื่อพจิารณาแลว้ว่าตนมคีวามพรอ้มและมคีวามจ าเป็นเพยีงพอเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
จดัท าบรกิารสาธารณะด้านต่างๆ ในอ านาจหน้าที่ของตน จงึจะด าเนินการเพื่อบรรจุแต่งตัง้
บุคคลเขา้สู่ต าแหน่งดงักล่าวต่อไป คดน้ีีผู้ถูกฟ้องคดมีหีนังสอืแจง้ขอความอนุเคราะห์ใช้บญัช ี
ผู้สอบแข่งขันได้ไปยังเทศบาลฯ แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาถึง 
เรื่องต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีด้ด าเนินการเพื่อขอบรรจุแต่งตัง้ 
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ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
ที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลฯ ก็ได้ส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีมาบรรจุแต่งตัง้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าขอ 
โดยชอบแล้ว ขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะต้องเสนอรายชื่อผู้ฟ้องคด ี
พร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการบรรจุแต่งตัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึจะมีอ านาจมีค าสัง่บรรจุและแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีเป็น
พนกังานส่วนต าบลในสงักดัของตนตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบต่อไป อนัเป็นขัน้ตอนการบรรจุแต่งตัง้
บุคคลเขา้รบัราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ดงันัน้ การที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดร้บั
หนังสอืแจ้งรายชื่อผู้ฟ้องคดเีพื่อมารบัการบรรจุแล้ว กลบัมหีนังสือขอยกเลิกการขอใช้บญัชี
ดงักล่าว จงึเป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย ท าใหผู้ฟ้้องคดตี้องเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัการบรรจุ
แต่งตัง้เป็นพนักงานส่วนต าบลในช่วงเวลาดงักล่าวตามสทิธทิี่ควรจะได้รบั และมผีลให้ผู้ฟ้องคด ี
ไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้เขา้รบัราชการล่าชา้กว่าผูส้อบแข่งขนัไดร้ายอื่นๆ ทีข่ ึน้บญัชใีนล าดบัหลงั  
กรณีย่อมถือได้ว่านายกองค์การบรหิารส่วนต าบลได้กระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคดแีล้ว แต่โดยที่
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัต ิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวในฐานะผู้แทน
ของผูถู้กฟ้องคดแีละเพื่อประโยชน์ของผูถู้กฟ้องคด ีผูถู้กฟ้องคดจีงึต้องรบัผดิในความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดี โดยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิด 
ทีผู่แ้ทนของตนไดก้ระท า  ทัง้นี้ ตามนยัมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนั  
  ส าหรับค่าเสียหายกรณีเสียสิทธิในการได้ร ับการบรรจุเข้ารับราชการนั ้น  
ผูฟ้้องคดมีไิด้เสยีสทิธทิี่จะไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้เขา้รบัราชการแต่อย่างใด เพราะตามประกาศ
ขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได้มกี าหนดระยะเวลาขึน้บญัชไีว้ไม่เกิน ๒ ปี โดยเทศบาลฯ ยงัคงถือว่า 
ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับเดิม เน่ืองจากไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธ 
การขอใชบ้ญัช ีและหากมกีารขอใชบ้ญัชเีขา้มาอกีผูฟ้้องคดกีจ็ะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณา
บรรจุแต่งตัง้ก่อนเป็นล าดับแรก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมหีนังสือขอยกเลิกการขอใช้บญัชีจงึไม่ส่ง 

                                                        
 ๕-๖ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
 "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผู้ปฏบิัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ 
ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการ  
ปฏบิตัหิน้าที ่ในกรณนีี้ผูเ้สยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้
 ถ้าการละเมดิเกดิจากเจา้หน้าทีซ่ึ่งไม่ได้สงักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใดใหถ้อืว่ากระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงาน  
ของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหนึ่ง 
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ผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และปรากฏข้อเท็จจริงว่าเทศบาลฯ ได้เรียกตัวผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้ารับ 
การบรรจุแต่งตัง้ในต าแหน่งนักวชิาการศกึษา ระดบั ๓ ของเทศบาลแลว้ ตัง้แต่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดขีอยกเลกิการขอใช้บญัชสี่งผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัการบรรจุแต่งตัง้ 
เข้ารบัราชการล่าช้ากว่าผู้สอบแข่งขนัได้รายอื่นๆ ในต าแหน่งเดยีวกนัที่ขึน้บญัชใีนล าดบัหลงั  
ท าให้ผู้ฟ้องคดตี้องเสยีสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ที่ผูฟ้้องคดคีวรจะได้รบัหากได้รบัการบรรจุแต่งตัง้ 
ในช่วงเวลานัน้ เมื่อพิจารณากรณีของผู้สอบแข่งขนัได้ในล าดบัหลงัจากล าดบัของผู้ฟ้องคด ี 
โดยบุคคลดงักล่าวได้รบัการบรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงานส่วนต าบลตัง้แต่วนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙  
ดงันัน้ หากผู้ถูกฟ้องคดไีด้ด าเนินการเพื่อบรรจุแต่งตัง้ผู้ฟ้องคดตีามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด
ต่อไป ผู้ฟ้องคดีก็น่าจะได้รบัการบรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงานส่วนต าบลในเวลาใกล้เคียงกัน  
ซึ่งหากนับถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ร ับการบรรจุแต่งตัง้ 
เป็นพนักงานเทศบาล มีช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสในการได้รบัการบรรจุแต่งตัง้ 
เข้ารบัราชการเป็นระยะเวลาประมาณ ๕ ถึง ๖ เดอืน สิทธปิระโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดตี้องสูญเสียไป 
ในช่วงเวลาดงักล่าว คอื เงนิเดอืนในอตัราเดอืนละ ๗,๖๓๐ บาท และเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวของขา้ราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในอตัราเดอืนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมสทิธปิระโยชน์ 
ต่อเดอืนเป็นเงนิ ๘,๖๓๐ บาท คดิเป็นเงนิทีผู่ฟ้้องคดตี้องสูญเสยีไปทัง้สิน้ประมาณ ๕๑,๗๘๐ บาท 
(๘,๖๓๐ x ๖) เมื่อผู้ฟ้องคดมีคี าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายในส่วนน้ีจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ย่อมสมควรแก่เหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรบัความเสียหาย 
ในส่วนน้ีแก่ผูฟ้้องคดเีป็นเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามทีผู่ฟ้้องคดมีคี าขอ   
  ส าหรบัค่าเสยีหายที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าต้องสูญเสยีรายได้จากการที่ต้องลาออกจากงาน 
ทีท่ าอยูเ่ดมิเป็นเวลา ๒ เดอืน รวมโบนัสสิน้ปีเป็นเงนิจ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท นัน้ การทีผู่ฟ้้องคดี
ได้รบัการเรยีกตวัเพื่อมาบรรจุแต่งตัง้เขา้รบัราชการจะต้องลาออกจากงานที่ท าอยู่เดมิถอืเป็น
เรื่องปกต ิและการที่ผู้ฟ้องคดจีะลาออกจากงานเมื่อใดย่อมเป็นความสมคัรใจของผู้ฟ้องคดเีอง
โดยแท้ เนื่องจากทางราชการมไิดม้กีฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบใดๆ ก าหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้
แต่อยา่งใด  ดงันัน้ ค่าเสยีหายในส่วนนี้จงึไมอ่าจเรยีกรอ้งจากผูถู้กฟ้องคดไีด ้ส าหรบัค่าเสยีหาย
ที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดนิทางหาสถานที่บรรจุแต่งตัง้ใหม่นัน้ โดยปกต ิ
การบรรจุแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขันได้ย่อมเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ด าเนินการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไว้จะเป็น 
ผู้พิจารณา มใิช่เป็นหน้าที่ของผู้สอบแข่งขนัได้ การกระท าดงักล่าวก็เป็นความสมคัรใจของ 
ผูส้อบแข่งขนัได้เอง  ดงันัน้ ค่าเสยีหายในส่วนน้ีจงึไม่อาจเรยีกรอ้งจากผู้ถูกฟ้องคดไีด้เช่นกนั 
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร ับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน  
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๒๐,๐๐๐ บาท ภายในก าหนด ๓๐ วนั นับแต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา และใหค้นืค่าธรรมเนียมศาล
ตามส่วนของการชนะคดใีหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีส่วนค าขออื่นนอกจากน้ีให้ยก (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๗๐/๒๕๕๕) 
 

๓. การย้าย การโอน และการสัง่ให้ไปปฏิบติัหน้าท่ี 
 

 ๓.๑ การย้ายกรณีปกติ 
  

  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นการย้ายกรณีปกติ ผู้ขอย้ายต้องด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษานัน้ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน 
ของปีท่ีย่ืนค าร้องขอย้าย ซ่ึงเป็นคณุสมบติัท่ีเป็นสาระส าคญัในการพิจารณาแต่งตัง้ย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ท่ี ศธ ๑๑๘๑/๔๖๐๒  
ลงวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การออกค าสัง่ย้ายผู้ขาดคณุสมบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
จึงเป็นการกระท าในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญอนัถึงขนาดท่ีจะเป็นเหตุให้ค าสัง่ ย้ายนั้น 
เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  คณะกรรมการการประถมศึกษาจงัหวดัมีอ านาจเพียงด าเนินการพิจารณา
แต่งตัง้ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเท่านั้น  
การพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
เป็นอ านาจของ อ.ก.ค. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.  สปช.  แล้วแต่กรณี ไม่ใช่อ านาจ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด  การออกค าสัง่ ย้ายโดยอาศัยมติของ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจงัหวดัท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
ก าหนดจึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีร ับราชการครูต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
การประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์การแต่งตัง้ย้าย
ผู้บรหิารสถานศึกษา คอื ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารในสถานศกึษานัน้ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย ได้ยื่นค าร้องขอย้ายตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารแต่งตัง้ย้ายผู้บรหิารสถานศึกษา ๒ ครัง้ โดยในครัง้แรกเป็นการย้ายประจ าปี ๒๕๔๕  
ผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัการพจิารณาให้ย้ายเน่ืองจากคณะกรรมการกลัน่กรองแต่งตัง้ย้ายผู้บรหิาร
สถานศกึษาตามค าสัง่ส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีามมีตใิหข้า้ราชการรายอื่น
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ยา้ยไปด ารงต าแหน่งในโรงเรยีนทีผู่ฟ้้องคดยีื่นค าขอยา้ย และนาย ท. (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ซึง่ไดย้ื่น
ค าร้องขอย้ายในครัง้นี้ด้วยก็ไม่ได้รบัการพจิารณาให้ย้ายเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์คือด ารงต าแหน่งผู้บรหิารไม่ครบ ๒ ปี  ต่อมา คณะกรรมการการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ขาดคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์การด ารงต าแหน่งผู้บรหิารในสถานศึกษานัน้ๆ 
มาแล้วน้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวนัที่ ๓๐ กนัยายน ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้าย 
เพื่อพจิารณาเพิม่เตมิได้ โดยเหน็ว่า เพื่อเป็นการเตรยีมบุคลากรเขา้สู่เขตพื้นที่การศกึษาและ
เพื่อให้สวสัดกิารแก่ข้าราชการครู จงึให้ผู้บรหิารสถานศกึษาที่ขาดคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ ์
(เนื่องจากไม่ครบ ๒ ปี) ยื่นค าร้องขอย้ายมาเพื่อพจิารณาเพิม่เติมได้ ผู้ฟ้องคดจีงึยื่นค าร้อง 
ขอยา้ยเป็นครัง้ที่ ๒ โดยขอยา้ยไปโรงเรยีนบ้านภูเขาลาด หากไม่ได้ยา้ยไปโรงเรยีนดงักล่าว 
ขอย้ายไปโรงเรียนใดก็ได้ในเขตส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นค าร้องขอย้ายในครัง้นี้โดยขอย้ายไปโรงเรียนบ้านวังน ้ าเขียว  
และโรงเรียนใดก็ได้ในเขตส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองนครราชสีมา   ต่อมา 
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ได้ประชุมพิจารณาผู้ขอย้าย โดยพิจารณาให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 
เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนและมีสิทธิในการขอย้ายเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษานครราชสมีา เขต ๑ (ผู้อ านวยการการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา เดมิ)  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างว่าฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอย้ายที่จ าเป็น 
เพื่อประกอบการพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ แห่งระเบยีบ อ.ก.ค. จงัหวดั
นครราชสมีา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ (ยา้ย) ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงาน
การประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการ
กลัน่กรองฯ ปรากฏว่าต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูเขาลาดว่างลง ทีป่ระชุมจงึพจิารณา 
มมีติให้แต่งตัง้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ไปรกัษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนบ้านภูเขาลาด 
ส่วนผู้ฟ้องคดไีม่ไดร้บัการพจิารณาใหย้า้ย และส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา
ได้มคี าสัง่ยา้ยและแต่งตัง้ตามมตขิองคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ผู้ฟ้องคดจีงึมหีนังสอืรอ้งทุกข์
ขอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะประธาน อ.ก.ค. จงัหวดั 
พจิารณาทบทวนกรณีดงักล่าว ซึง่คณะกรรมการการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีาพจิารณาแล้ว 
ยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
มีเจตนาและจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๖ (๒) กล่าวคือ  
ไม่ได้น าเรื่องเสนอ อ.ก.ค. จงัหวดั เป็นผู้พจิารณา การกระท าของคณะกรรมการการประถมศกึษา
จังหวัดนครราชสีมา และการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับ 
ความเดอืดรอ้นเสยีหาย และเสยีสทิธอินัพงึมพีงึได ้จงึฟ้องขอใหเ้พกิถอนค าสัง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
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ในส่วนที่แต่งตัง้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปรกัษาการในต าแหน่งและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
อาจารย์ใหญ่โรงเรยีนบ้านภูเขาลาด และขอให้แต่งตัง้ผู้ฟ้องคดไีปด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่
โรงเรยีนบา้นภเูขาลาด ตามทีไ่ดย้ืน่ความจ านงไว ้
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ค าสัง่แต่งตัง้ย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคดีนี้ เ ป็นการแต่งตัง้ ให้ไปรักษาการ 
ในต าแหน่งและให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเนื่ องจากต าแหน่งดังกล่าว เป็น 
ต าแหน่งว่าง และไมป่รากฏว่าเป็นการยืน่ค ารอ้งขอยา้ยกรณีพเิศษทีส่ านักงานการประถมศกึษา
อ าเภอหรอืกิ่งอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการเสนอให้ย้ายเพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการ และไม่ปรากฏว่ากรณีมเีหตุผลความจ าเป็นพเิศษที่ผูอ้ านวยการการประถมศกึษา
จงัหวดัเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษาจงัหวดัพจิารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆ ไป  
ดงันัน้ การพจิารณาแต่งตัง้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จงึไมถ่อืเป็นการยา้ยกรณีพเิศษเพื่อความเหมาะสม
หรอืเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ อ.ก.ค. จงัหวัด
นครราชสมีา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ (ยา้ย) ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงาน
การประถมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มเีจตนารมณ์ให้พจิารณายา้ยหมุนเวยีน
ผูบ้รหิารเพื่อให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษา โดยให้ส านักงาน
การประถมศึกษาอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอด าเนินการพิจารณาตัวบุคคลที่เหมาะสมเสนอเพื่อ
พจิารณาตามขัน้ตอนที่ก าหนด เมื่อค าสัง่ย้ายผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ไม่ใช่เป็นการย้ายกรณีพเิศษ 
จงึตอ้งพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารยา้ยกรณปีกตติามขอ้ ๗.๑ ของหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้
ยา้ยผู้บรหิารสถานศึกษาและวธิกีารคดัเลอืกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา
ตามมาตรา ๓๐ (ข) และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิ 
ที่ ศธ ๑๑๘๑/๔๖๐๒ ลงวนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่ก าหนดให้ผู้ขอยา้ยต้องด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในสถานศึกษานัน้ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่ า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที ่
ยื่นค ารอ้งขอยา้ย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ เป็นผูข้าดคุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์การด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในสถานศึกษาน้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย  
ซึ่งเป็นคุณสมบตัทิี่เป็นสาระส าคญัในการพจิารณาแต่งตัง้ยา้ยผู้บรหิารสถานศกึษาในการยา้ย
กรณีปกติ จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าสัง่แต่งตัง้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติไปรกัษาการในต าแหน่งและแต่งตัง้ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรยีนบ้านภูเขาลาด จงึเป็นการกระท าในส่วนที่เป็นสาระส าคญัอนัถงึขนาดที่จะเป็นเหตุให้
การออกค าสัง่ดงักล่าวเป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
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  นอกจากนี้  การที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านภูเขาลาดว่างลงเนื่ องจาก 
ผู้บริหารคนเดิมเสียชีวิตนั ้น แม้ว่าคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
จะมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ย้ายผู้บริหารโรงเรียนตาม 
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง๗ แห่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ แต่การพจิารณาแต่งตัง้ยา้ยผู้บรหิารดงักล่าวก็ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ทีก่ฎหมายก าหนดไว้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษาฯ ประกอบกบั 
ระเบียบ อ.ก.ค. จงัหวดันครราชสีมา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ (ย้าย) ผู้บรหิาร
สถานศึกษา สงักดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสมีา พ.ศ. ๒๕๔๒ และการที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าอาศัยมติของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา 
ในการด าเนินการให้มกีารขอยา้ยและพจิารณายา้ยผู้ที่ขาดคุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
แมก้ารด าเนินการและพจิารณาการยา้ยหากขัน้ตอนหรอืวธิกีารบกพร่องไปบา้งแต่ผลของค าสัง่
เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ
โรงเรยีน มไิด้เกดิความเสยีหายแต่ประการใด นัน้ ขอ้ ๗.๒ ของหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้
ยา้ยผู้บรหิารสถานศกึษาฯ ก าหนดให ้อ.ก.ค. จงัหวดั หรอื อ.ก.ค. สปช. แล้วแต่กรณี ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ยา้ยเพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗.๑ กรณีจึงเห็นได้ว่าอ านาจในการพิจารณาก าหนด

                                                        
 ๗ พระราชบญัญตัคิณะกรรมการการประถมศกึษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 มาตรา ๑๗ คณะกรรมการการประถมศกึษาจงัหวดั มอี านาจและหน้าทีภ่ายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการด าเนินงานและแผนพัฒนาการประถมศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับ  
ความตอ้งการของทอ้งถิน่และแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ 
 (๒) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการจดัตัง้และการจดัสรรงบประมาณ เพื่อการประถมศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั 
 (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตัง้ บริหาร รวม ปรับปรุง  และเลิกล้มโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
การประถมศกึษาจงัหวดั 
 (๔) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้หวัหน้าการประถมศกึษาอ าเภอ หวัหน้าการประถมศกึษากิง่อ าเภอ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน อาจารยใ์หญ่และครใูหญ่โรงเรยีนสงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั 
 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของข้าราชการครู สงักดัส านักงาน  
การประถมศกึษาจงัหวดั 
 (๖) ออกระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในหน้าทีโ่ดยไมข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบของคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาต ิ
 (๗) ปฏบิตักิารอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด และตามทีค่ณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตมิอบหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 หมายเหตุ ปจัจุบนัพระราชบญัญตัิคณะกรรมการการประถมศกึษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ถูกยกเลกิโดยพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 
 
                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๔๙                                                                                                            

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ยา้ยเพิม่เติมเป็นอ านาจของ อ.ก.ค. จงัหวดั หรอื อ.ก.ค. สปช. 
แล้วแต่กรณี ไม่ใช่อ านาจของคณะกรรมการการประถมศึกษาจงัหวดั โดยที่คณะกรรมการ 
การประถมศึกษาจงัหวดัมอี านาจเพยีงด าเนินการพจิารณาแต่งตัง้ย้ายผู้บรหิารสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเท่านัน้  ค าสัง่ย้ายดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อสิทธ ิ
ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไปโรงเรียนบ้านภูเขาลาดและมีคุณสมบัติครบ 
ตามหลกัเกณฑแ์ต่ไมไ่ดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหย้า้ยในครัง้นี้  
  เมื่อผู้ฟ้องคดฟ้ีองขอให้เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เฉพาะส่วนที่แต่งตัง้ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ไปด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่โรงเรยีนภูเขาลาด ศาลย่อมมอี านาจพิพากษา 
ให้เพิกถอนการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่ กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคด ี
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ และผลของค าพพิากษา
ย่อมไม่กระทบถึงส่วนที่ไม่ถูกโต้แย้งหรอืที่ไม่กระทบสทิธขิองผู้ฟ้องคด ีพพิากษาให้เพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ในส่วนทีส่ ัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไปรกัษาการในต าแหน่งและแต่งตัง้
ใหด้ ารงต าแหน่งตามฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๗๗/๒๕๕๔) 
 

 ๓.๒ การย้ายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 

  กรณีข้าราชการครตู าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารงาน 
ในลักษณะท่ีจะเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ และมีการ 
กระท าผิดวินัยและถกูลงโทษทางวินัยหลายครัง้ การท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาซ่ึงเป็นผู้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตัง้ ออกค าสัง่ย้ายข้าราชการ
ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
จึงเป็นการใช้ดลุพินิจตามอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  
  สรปุข้อเทจ็จริง  
  ผู้ฟ้องคดเีป็นข้าราชการครู ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรยีนและเป็นอนุกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจ าเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัล าภู เขต ๑ 
ฟ้องว่า ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ ครัง้ที ่๗ เมื่อวนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัล าภู เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้แจ้งให้คณะกรรมการพจิารณา 
กรณีมีผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรยีนเกี่ยวกับการจ่ายเงนิบริจาคในการสมคัรเข้าเรียนต่อ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ และมธัยมศกึษาปีที่ ๔ ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ใหผู้้ฟ้องคดชีี้แจงกรณี
รอ้งเรยีนดงักล่าวแล้วให้ผู้ฟ้องคดอีอกจากห้องประชุม  หลงัจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ซึ่งเป็น
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ผูบ้งัคบับญัชาของผูฟ้้องคด ีไดช้ีแ้จงว่าผูฟ้้องคดมีปีญัหาการบรหิารงานหลายประการ มปีญัหา
ขดัแยง้กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทัง้ยงัเคยถูกด าเนินการทางวนิัยและถูกลงโทษหลายครัง้ ที่ประชุม 
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัล าภู เขต ๑ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) พจิารณาแลว้มมีติใหย้า้ย 
ผูฟ้้องคดไีปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนอื่นทีม่ปีรมิาณนักเรยีนน้อยลงกว่าเดมิ ผูฟ้้องคดี
จงึมีหนังสือขอความเป็นธรรมไปถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน) และมีหนังสือ 
ขอความเป็นธรรมไปถงึประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มี
ค าสัง่ยา้ยและแต่งตัง้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา รวม ๙ ราย โดยระบุในค าสัง่ว่า  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีได้รบัค าสัง่ย้ายแล้วได้มหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว 
ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยไม่เดนิทางไปรบัต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งใหม่  หลงัจากนัน้  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ได้มคี าสัง่แก้ไขค าสัง่ยา้ยโดยระบุเหตุผลในการยา้ยผู้ฟ้องคดเีพิม่เตมิตามมติ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยได้มีหนังสอืแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งว่า หากเห็นว่าไม่ได้รบั 
ความเป็นธรรมให้ยื่นร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีได้มหีนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกรณีถูกย้าย 
ถงึประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาฯ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ยกค ารอ้งทุกขข์องผู้ฟ้องคดี
ตามมต ิอ.ก.ค.ศ. ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
เพกิถอนมต ิอ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัล าภู เขต ๑ ครัง้ที ่๗/๒๕๕๐ เมื่อวนัที ่๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๐ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง และใหเ้พกิถอนค าสัง่ยา้ยและค าสัง่แก้ไขค าสัง่ยา้ยผูฟ้้องคดี
ตามฟ้อง 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ   
  ผู้ฟ้องคดเีป็นผู้อ านวยการโรงเรยีน ถูกร้องเรยีนเกี่ยวกับเรื่องการเรยีกเก็บเงนิ 
จากผู้ปกครองในการสมัครเข้าเรียนต่อ ซึ่ง เ ป็นการด าเ นินการที่ฝ่า ฝืนต่อนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการรบันักเรียน และมีปญัหาขดัแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาในลกัษณะที่จะเป็นอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้
กระท าผดิวนิัยและถูกลงโทษทางวนิัยหลายครัง้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชา
ของผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่
ของผู้ฟ้องคด ีและผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณาเหน็ว่าเพื่อประโยชน์ในการแก้ปญัหาการบรหิาร
จดัการในหน่วยงาน จึงมีมติให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอื่นนัน้ การบรรจุ 
และแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัล าภู เขต ๑ 
เป็นอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มีค าสัง่ย้ายผู้ ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามอ านาจ 
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โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ทัง้นี้ ตามนัยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๑๐ และมาตรา ๕๓ 
วรรคหนึ่ง (๓)  ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๑๘/๒๕๕๔) 

                                                        
 ๘-๑๑ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา   
เรยีกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา” โดยออกนามเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ๆ ประกอบดว้ย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๓ ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) พจิารณาก าหนดนโยบายการบรหิารงานบุคคลส าหรบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่
การศกึษา รวมทัง้การก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งและเกลี่ยอตัราก าลงัให้สอดคลอ้งกบันโยบาย การบรหิารงานบุคคล 
ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศกึษา 
 (๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกบัการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศึกษา 
ในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 (๔) พจิารณาเกี่ยวกบัเรื่องการด าเนินการทางวนิัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกขต์ามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัด
สวสัดกิาร และการยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 (๖) ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 (๗) จดัท าและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพื้นที่
การศกึษา 
 (๘) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา 
ในหน่วยงานการศกึษาเพือ่เสนอ ก.ค.ศ.   
 (๙) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเรื่องการบรหิารงานบุคคลในเขตพื้นทีก่ารศกึษาทีไ่ม่อยู่ในอ านาจและหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิารของหน่วยงานการศกึษา 
 (๑๐) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้  กฎหมายอื่น หรอืตามที ่ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 มาตรา ๒๔ ใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเป็นผูบ้รหิารราชการในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
 (๑) รบัผดิชอบในการปฏบิตัิงานราชการที่เป็นอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาและตามที่  
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามอบหมาย 
 (๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตัง้ และการบรหิารงานบุคคลในเรื่องอื่นทีอ่ยู่ในอ านาจและหน้าทีข่อง อ.ก.ค.ศ.  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 (๓) พจิารณาเสนอความดคีวามชอบของผูบ้รหิารสถานศกึษาผูบ้รหิารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา และขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 (๔) จดัท าแผนและส่งเสรมิการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ที่
การศกึษา 
 (๕) จดัท าทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 (๖) จดัท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขัน้ต ่า และเกณฑก์ารประเมนิผลงานส าหรบัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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๔. การบรรจแุละแต่งตัง้กลบัเข้ารบัราชการ 
 

 ๔.๑ การบรรจแุต่งตัง้พนักงานส่วนท้องถ่ินกลบัเข้ารบัราชการ 
 

   การท่ีกฎหมายก าหนดให้กรณีลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง 
ในทุกกรณี ให้ยุบเลิกต าแหน่งดงักล่าว เม่ือปรากฏว่าลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงาน 
สูบน ้าได้ย่ืนหนังสือขอลาออกเพ่ือสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาจงัหวดั ต าแหน่ง
พนักงานสูบน ้าจึงต้องถกูยุบเลิก การท่ีบุคคลดงักล่าวขอกลบัเข้ารบัราชการต าแหน่ง
เดิมแล้วคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมีมติไม่รบับุคคลดังกล่าวกลับ 
เข้ารบัราชการโดยเหน็ว่าต าแหน่งดงักล่าวว่างลงจึงต้องยุบเลิกต าแหน่งตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด กรณีจึงเป็นมติท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
    สรปุข้อเทจ็จริง 
    เดมิผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานสูบน ้า สงักดักรมพฒันาและ
ส่งเสรมิพลงังาน ไดร้บัการถ่ายโอนไปสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะค่า (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒)  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอลาออกเพื่อสมคัรรบัเลือกตัง้ 
เป็นสมาชิกสภาจงัหวดัมหาสารคาม และระบุว่าหากไม่ได้รบัการเลือกตัง้จะขอกลับเข้ารบั
ราชการเช่นเดมิ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึไดม้คี าสัง่อนุญาตใหผู้ฟ้้องคดลีาออกได ้และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจงัหวดัมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มมีติเห็นชอบ เมื่อผู้ฟ้องคด ี
ไม่ได้รบัการเลือกตัง้ จงึได้มหีนังสือถึงนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลมะค่าขอกลบัเข้ารบั 
 

                                                                                                                                                               
 (๗) ประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคลและจดัท ารายงานการบรหิารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศกึษาเพือ่เสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 
 (๘) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้  กฎหมายอื่น หรอืตามที ่ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 มาตรา ๕๓ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕  
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตัง้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ผูม้อี านาจดงัต่อไปนี้เป็นผูม้อี านาจ 
สัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

ฯลฯ  ฯลฯ 
 (๓) การบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ต าแหน่งผูบ้รหิารทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๗) ต าแหน่ง
ศกึษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งม ี
วทิยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึง่มวีทิยฐานะช านาญการพเิศษ และต าแหน่งซึง่มวีทิยฐานะเชีย่วชาญ ใหผู้อ้ านวยการส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นผูม้อี านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ โดยอนุมตั ิอ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ฯลฯ  ฯลฯ 
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ราชการในต าแหน่งเดิม คณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ ได้มีมติให้ร ับผู้ ฟ้องคด ี
กลบัเขา้รบัราชการได ้และไดม้หีนังสอืขอความเหน็ชอบไปยงัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
พจิารณาแลว้ไมเ่หน็ชอบใหผู้ฟ้้องคดกีลบัเขา้รบัราชการ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึเสนอจา้งผูฟ้้องคดี
เป็นพนักงานจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดไีม่ยอมรบั ผู้ฟ้องคดีจงึยื่นหนังสอือุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
คณะอนุกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และรอ้งทุกข์เหน็ว่า การขอกลบัเขา้รบัราชการไม่สามารถ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ เนื่องจากไม่เป็นกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ออกจากราชการ แต่เป็น 
การลาออกด้วยความสมคัรใจ ซึ่งเป็นเหตุให้ยุบต าแหน่งดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีรู้ดีอยู่แล้ว 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และการพิจารณา 
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ถอืเป็นที่สุดแล้ว จงึได้มหีนังสอืรายงานความเหน็ไปยงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ จึงมีหนังสือ 
แจ้งนายอ าเภอกันทรวิชัยให้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ  ทัง้น้ี ตัง้แต่ผู้ฟ้องคดียื่นค าร้องขอกลับ 
เขา้รบัราชการ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ยงัไมเ่คยมคี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดกีลบัเขา้รบัราชการหรอืใหป้ฏบิตังิาน 
ในต าแหน่งพนกังานสูบน ้าแต่อย่างใด แต่ไดม้คี าสัง่จา้งภรรยาของผูฟ้้องคดใีหเ้ป็นพนักงานจา้ง
ปฏบิตัหิน้าทีพ่นักงานสูบน ้าแทน ซึง่ผูฟ้้องคดเีหน็ว่า ตนเองไดแ้สดงเจตนาชดัเจนในใบลาออก
แล้วว่าหากไม่ได้ร ับการเลือกตัง้จะขอกลับเข้ารับราชการเช่นเดิม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มีมติไม่ ให้ร ับผู้ ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ ฟ้องคดี ขอให ้
ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคด ี
กลบัเขา้รบัราชการ และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จา่ยเงนิเดอืนใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  โดยที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล ขอ้ ๑๓๒ 
ก าหนดให้การบรรจุและแต่งตัง้ผู้สมคัรกลบัเข้ารบัราชการตามประกาศดังกล่าว ให้ประธาน
กรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต. จงัหวดั) สัง่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สูงกว่าเดิม  
และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไม่สูงกว่าขัน้ทีเ่คยไดร้บัอยู่เดมิก่อนออกจากราชการ ขอ้ ๓๖๑ ก าหนดว่า 
ต าแหน่งลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่อียู่ในปจัจุบนั ซึง่ก าหนดต าแหน่งนอกเหนือจาก
ต าแหน่งทีค่ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดตามขอ้ ๓๖๐ หากต าแหน่ง
ว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรบัแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามข้อ ๓๖๐  
และขอ้ ๓๘๒ ก าหนดว่า ลูกจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้วประสงค์จะกลบัเข้ารบัราชการ 
หากองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้นั ้นเข้ารับราชการ ให้สัง่จ้างและแต่งตัง้  
ให้ด ารงต าแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงาน  
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ส่วนต าบลโดยอนุโลม และหนังสอืของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๓๑๖๕ 
ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ แจง้เวยีนผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั เกี่ยวกบัการถ่ายโอน
บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ด าเนินการตามแผนปฏบิตังิานถ่ายโอนบุคลากร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการรบัโอนขา้ราชการพลเรอืน
หรอืลูกจ้างประจ ากรณีถ่ายโอนตามแผนปฏิบตัิงานดังกล่าว กิจกรรมที่ ๓.๒ (๕) ต าแหน่ง 
ทีก่ าหนดขึน้ใหมเ่พื่อรองรบัการถ่ายโอน หากมตี าแหน่งว่างใหย้บุเลกิ  
  คดน้ีีผู้ฟ้องคดโีอนมาสงักดัยงัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ในต าแหน่งพนักงานสูบน ้าตามแผน 
การถ่ายโอนบุคลากรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ต่อมา ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นหนงัสอืขอลาออก
จากราชการเพื่อสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด แต่ผู้ฟ้องคด ี
ไม่ได้รบัการเลือกตัง้ จงึขอกลบัเข้ารบัราชการในต าแหน่งเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มมีติ
เห็นชอบให้รบัผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคด ี
กลบัเขา้รบัราชการเน่ืองจากต าแหน่งของผู้ฟ้องคดถีูกยุบเลกิแล้ว จงึเห็นได้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคด ี
ได้ขอลาออกจากราชการและผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้อนุญาตใหล้าออกแล้ว ต าแหน่งพนักงานสูบน ้า
ของผู้ฟ้องคดีจึงว่างลงและต้องถูกยุบเลิกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๕ และแผนปฏบิตัิงานถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ ๓.๒ (๕) ประกอบข้อ ๓๖๐ และข้อ ๓๖๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  อย่างไรก็ตาม หากองค์การบริหารส่วนต าบลใดเห็นว่า 
มคีวามจ าเป็นตอ้งมบีุคลากรในต าแหน่งนี้ กส็ามารถเสนอกรอบต าแหน่งนี้ขึน้ในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุมตัิ ก.อบต. จงัหวดั ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เคยเสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็น
พนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทัว่ไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังม ี
ความจ าเป็นต้องมีพนักงานสูบน ้ า แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธค าเสนอดังกล่าว และตามข้อ ๘๓  
ของประกาศดังกล่าว ก าหนดให้กรณีลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงในทุกกรณ ี 
ให้ยุบเลิกต าแหน่ง ต าแหน่งพนักงานสูบน ้ าของผู้ฟ้องคดีหากเป็นลูกจ้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลก็ต้องถูกยุบเลกิ  ดงันัน้ จงึไม่มี
ต าแหน่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณารับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับต าแหน่งเดิมได ้ 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มมีติไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีกลบัเข้ารบัราชการ โดยเห็นว่าต าแหน่ง
ดงักล่าวว่างลงเพราะผูฟ้้องคดลีาออกจงึต้องยุบเลกิต าแหน่ง จงึเป็นมตทิีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้  
ซึง่การบรรจแุละแต่งตัง้ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ 
ตามข้อ  ๑๓๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  



 
 
                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๕๕                                                                                                            
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เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล   
ดงันัน้ จงึย่อมเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะเห็นชอบหรอืไม่ก็ได้ ไม่เป็นข้อผูกพัน 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองจะต้องรบัผู้ฟ้องคดกีลบัเข้าท างานอีกแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มมีตไิม่รบัผูฟ้้องคดกีลบัเขา้รบัราชการ ประกอบกบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไดเ้คยเสนอจา้งผู้ฟ้องคดี
เป็นพนักงานจา้ง แต่ผู้ฟ้องคดปีฏเิสธค าเสนอ และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ กไ็ม่ไดม้คี าสัง่ให้ผูฟ้้องคดี
กลับเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานสูบน ้าอีกแต่อย่างใด จึงถือว่าภายหลงัจากที่ผู้ฟ้องคด ี
ลาออกแล้ว ผู้ฟ้องคดกีบัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไม่มนิีติสมัพนัธ์ใดที่จะเรยีกร้องค่าจา้งตามค าฟ้อง 
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๓๗/๒๕๕๕) 
 

๕. การเล่ือนขัน้เงินเดือน 
 

 ๕.๑ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการโดยการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 
 

  การท่ีข้าราชการได้คะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบติังานมากกว่า ๙๐% โดยไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่า มีการลาเกินกว่าท่ีหลกัเกณฑ์
ก าหนด หรือมีข้อบกพร่องเก่ียวกบัการรกัษาวินัย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกบั
การเป็นข้าราชการ จึงถือได้ว่าข้าราชการดงักล่าวอยู่ในข่ายท่ีอาจจะได้รบัการพิจารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือน ๑ ขัน้ การท่ีผู้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจพิจารณาให้ข้าราชการดงักล่าว
ได้รบัการเล่ือนขัน้เงินเดือนเพียง ๐.๕ ขัน้ ในขณะท่ีข้าราชการรายอ่ืนท่ีมีระดบัคะแนน 
๙๐ % ได้รบัการพิจารณาให้เล่ือนขัน้เงินเดือน ๑ ขัน้ จึงเป็นเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 
ในการเล่ือนขัน้เงินเดือนแก่ข้าราชการผูร้บัการประเมิน 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดเีป็นขา้ราชการครูฟ้องว่า ในการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ช่วงครึ่งปี (๑ เมษายน ๒๕๔๖ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๔๖) ผูฟ้้องคดไีดร้บัคะแนนจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานรอ้ยละ ๙๑.๐ ซึง่ผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและเลื่อนขัน้ค่าจา้ง ครัง้ที ่๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร ับการประเมินเลื่อนขัน้เพียง ๐.๕ ขัน้  
เมือ่รายงานผลการพจิารณาไปยงัผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒ 
(ผู้ถูกฟ้องคดี) และคณะกรรมการเพื่อกลัน่กรองการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนได้พจิารณา
ตามที่โรงเรียนเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขัน้  
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากค าสัง่ดงักล่าว เนื่องจากเป็นการพิจารณา 
โดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการ ในเรื่องการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  
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โดยมไิด้ค านึงถงึคุณภาพ ปรมิาณงาน และผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา ตลอดจนความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน มีการใช้แนวปฏิบัติไม่ถูกต้องกับพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้เงนิเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔  
รวมทัง้แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน  
และไดร้บัค าชีแ้จงใหท้ราบเหตุผลโดยอ้างว่า ผูฟ้้องคดไีดร้บัการประเมนิจากผูช่้วยผูอ้ านวยการ
ฝา่ยวชิาการอยูใ่นเกณฑต์ ่าสุด และมบีตัรสนเท่หร์อ้งเรยีน ผูฟ้้องคดจีงึฟ้องขอใหเ้พกิถอนค าสัง่
เลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดไีดร้บัสทิธติามค าพพิากษา คอื ไดร้บัการพจิารณา
เลื่อนขัน้และระดบัเงนิเดอืนตามสทิธิตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔ นบัตัง้แต่วนัทีเ่กดิสทิธดิงักล่าว 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เนื่ องจากในขณะเกิดคดีพิพาทเป็นกรณีที่ไม่มีกฎ ก.ค. เกี่ยวกับการเลื่อน 
ขัน้เงนิเดอืนของขา้ราชการครมูาใชบ้งัคบั จงึต้องน า กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการประเมนิประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั มาใช้กบัข้าราชการครูไปพลางก่อน 
จนกว่า ก.ค. จะออกกฎมาใช้บังคับตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง๑๒ และมาตรา ๖๒๑๓  
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ ซึง่ กฎ ก.พ. ทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ 
คอื กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้เงนิเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยที่ข้อ ๑๑๑๔ ของกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการเลื่อนขัน้เงนิเดือนฯ ก าหนดให้ผู้มอี านาจสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนพจิารณารายงานผล
จากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๙ ถ้าเหน็ว่าขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์ีจ่ะไดร้บั 
การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึง่ขัน้ตามขอ้ ๗ และปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 
ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นั ้นครึ่งขัน้ ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั ้นมีผลการปฏิบัติงาน 

                                                        
 ๑๒-๑๓ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ 
 มาตรา ๔ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกบัข้าราชการพลเรือนสามญั  
มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการครโูดยอนุโลม เวน้แต่ในพระราชบญัญตันิี้จะไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๒ ในระหว่างทีย่งัมไิดต้ราพระราชกฤษฎกีา กฎ ก.ค. หรอืระเบยีบเพื่อปฏบิตัติามพระราชบญัญตัินี้  
ใหน้ าพระราชกฤษฎกีา กฎ ก.พ. กฎ ก.จ. มตคิณะรฐัมนตรี มตขิองคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน มตขิองคณะกรรมการ
ขา้ราชการส่วนจงัหวดั ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ทีใ่ชอ้ยู่เดมิ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ๑๔ กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ขอ้ ๑๑ ในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนแต่ละครัง้ ใหผู้้มอี านาจสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนพจิารณารายงานผลจาก
ผู้บงัคบับญัชาตามขอ้ ๙ ถ้าเห็นว่าขา้ราชการพลเรอืนสามญัผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้รบัการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน  
ครึง่ข ัน้ตามขอ้ ๗ และปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ ใหเ้ลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหแ้ก่ผูน้ัน้ครึง่ข ัน้ ถ้าเห็นว่าขา้ราชการ 
ผูน้ัน้มผีลการปฏบิตังิานอยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้ ๘ ใหเ้ลือ่นขัน้เงนิเดอืนใหแ้ก่ผูน้ัน้หนึ่งข ัน้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๘ ให้เลื่อนขัน้เงนิเดือนให้แก่ผู้นัน้หนึ่งขัน้  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้มปีระกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการ ครัง้ที่ ๒  
ก าหนดใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในครัง้นี้ดว้ย 
  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนในคดีนี้ผู้อ านวยการโรงเรยีนได้มคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนและเลื่อนขัน้ค่าจ้าง ครัง้ที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) 
เพื่อใหท้ าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิใหเ้กดิมาตรฐานและความเป็นธรรม 
ตามขอ้ ๑๓ ของประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เรื่อง หลกัเกณฑ์และ
แนวปฏบิตัใินการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการ ครัง้ที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ลงวนัที ่
๑๙ สงิหาคม ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้มกีารตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิเพื่อกลัน่กรองการพจิารณา
เลื่อนขัน้เงนิเดอืน โดยมหีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์กลัน่กรองพจิารณา
ผลการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน พจิารณา เสนอแนะ ให้ความเหน็และเสนอผลการพจิารณา
เลื่อนขัน้ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นอกจากนี้  ข้อ ๑๑ ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานดงักล่าว ไดก้ าหนดให้น าผลการประเมนิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการปฏิบตัิงานของข้าราชการ แฟ้มสะสมงาน (ถ้าม)ี การลา และการรกัษาวนิัย 
ในรอบระยะเวลาระหว่างวนัที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๖ มาพจิารณา และให้น า 
ผลการประเมินครัง้ที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๔๖) มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยหาก 
ผลการประเมนิดเีด่น ระดบัคะแนนประเมนิไม่ต ่ากว่า ๙๐ – ๑๐๐% อยู่ในข่ายที่อาจได้รบัการ
พจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๑ ขัน้  ดงันัน้ การพจิารณาเพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหแ้ก่ขา้ราชการ
แต่ละครัง้ จะต้องพิจารณาจากผลการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน  
เป็นหลกัในการพจิารณา จงึเป็นกรณีที่คณะกรรมการต้องพจิารณาว่า ผู้ฟ้องคดมีรีะดบัคะแนน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการอยู่ในเกณฑ์ใด 
ให้ได้ความชดัเจนเสยีก่อน แล้วจงึพจิารณาข้อมูลอื่นมาประกอบการพจิารณา เมื่อปรากฏว่า  
ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานมากกว่า ๙๐%  
โดยไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า ผูฟ้้องคดมีกีารลาเกนิกว่าที่หลกัเกณฑก์ าหนด หรอืมีขอ้บกพร่อง
เกี่ยวกับการรักษาวินัย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  อีกทัง้  
ไม่ปรากฏเหตุผลประกอบการพจิารณาเพื่อแสดงว่ามขี้อเท็จจรงิใดที่จะท าให้ผู้ฟ้องคดอียู่ใน
หลกัเกณฑ์สมควรได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๐.๕ ขัน้ กรณีจงึถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดอียู่ในข่าย 
ที่อาจจะได้รบัการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๑ ขัน้ ซึ่งการจดัล าดบัจะต้องเป็นไปตามล าดบั
คะแนนที่ได้รบัจากการประเมนิ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนและเลื่อนขัน้
ค่าจา้ง พจิารณาใหผู้ฟ้้องคดซีึง่ไดค้ะแนนประเมนิ ๙๑% ใหไ้ดร้บัการเลื่อนขัน้เงนิเดือน ๐.๕ ขัน้ 
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ในขณะที่มขี้าราชการครูที่มรีะดบัคะแนน ๙๐ % แต่ได้รบัการพิจารณาให้เลื่อนขัน้เงนิเดอืน  
๑ ขัน้ การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รบัการพิจารณาให้เลื่อนขัน้
เงนิเดอืน ๐.๕ ขัน้ จงึเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมแก่ผูฟ้้องคด ีและเมื่อส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาได้รบับญัชกีารพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของแต่ละโรงเรยีนแล้ว ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดัล าดับคะแนนและผลการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน 
ก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เมื่อไม่ได้ก้าวล่วงลงไปตรวจสอบในรายละเอียดของบญัชีที่โรงเรยีนเสนอมา โดยพจิารณา
เหน็ชอบตามบญัชทีีโ่รงเรยีนเสนอมาทุกประการนัน้ ถอืเป็นการพจิารณาทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี าสัง่เลื่อนขัน้และระดบัเงนิเดือนข้าราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัการ 
เลื่อนขัน้เงนิเดอืนเพยีง ๐.๕ ขัน้ ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานฯ จงึเป็นการออกค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษา
เพิกถอนค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนเฉพาะรายของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ด าเนินการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูฟ้้องคดใีหม่ใหถู้กต้องตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ย
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการ ครัง้ที่ ๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) รวมทัง้ให้ด าเนินการพจิารณาและออกค าสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนให้ผู้ฟ้องคดใีหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๑๗๑/๒๕๕๔) 
 

 ๕.๒ การใช้ระบบเปิดในการประเมินเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการท้องถ่ิน 
 

  การก าหนดให้ผู้บ ังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท่ีอยู่ ใน
หลกัเกณฑ์ท่ีจะไม่ได้รบัการเล่ือนขัน้เงินเดือน ได้ช้ีแจงให้ความเห็นหรือขอค าปรึกษา
เก่ียวกบัการประเมินและผลประเมินก่อนมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนตามระบบเปิด  
เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ร ับการประเมินมีโอกาสได้ทราบและมีโอกาสช้ีแจง
ข้อเท็จจริงกรณีท่ีการประเมินของผู้บงัคับบญัชาไม่ถูกต้อง และเป็นการมุ่งเน้นให้ 
ผู้รบัการประเมินได้รบัทราบผลการประเมินในกรณีท่ีอยู่ในหลกัเกณฑ์ต้องปรบัปรุง 
เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้ผู้บงัคบับญัชาผู้ประเมินใช้ดุลพินิจโดยไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นธรรม
ก่อนออกค าสัง่ท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รบัการประเมิน อนัเป็นการรบัฟังคู่กรณี
ก่อนการมีค าสัง่ทางปกครองและถือเป็นขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั   
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดเีป็นพนักงานเทศบาลสามญั ต าแหน่งนักวชิาการสุขาภบิาล ๗ ฟ้องว่า  
ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ครัง้ที่ ๑ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมเทศบาลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒)  
ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของผู้ฟ้องคดี ได้ท าการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ฟ้องคด ี
ในรอบปีที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๗) แล้วรายงานผลการพิจารณา 
ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สรุปผลการประเมนิผูฟ้้องคดไีดค้ะแนน ๑๑๖ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๒๐๐ คะแนน ผลการประเมนิต้องปรบัปรุง (ต ่ากว่า ๖๐ เปอร์เซ็น) โดยมคีวามเห็นว่า  
ผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ร ับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 
ตามขอ้ ๒๓๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัยะลา เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที่ ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ ไม่ควร
เลื่อนขัน้เงนิเดอืน นายกเทศมนตร ี(ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑) เหน็ด้วยกบัการประเมนิขา้งต้น  ต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วมมีติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ประเมนิ  หลงัจากนัน้  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มคี าสัง่ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ครัง้ที่ ๑ 
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึรอ้งทุกขข์อความเป็นธรรม และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ซึง่ไดร้บัมอบหมาย
จากผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้แจง้ให้ผู้ฟ้องคดแีสดงเอกสารหลกัฐานว่าผู้ฟ้องคดมีผีลงานจรงิตามที่
กล่าวอ้างภายใน ๑๕ วนั เพื่อน าเสนอผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ พิจารณาทบทวนเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
ให้ผูฟ้้องคด ีแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีม่ปฏบิตัติาม เมื่อผูฟ้้องคดไีด้รอ้งทุกขต่์อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
อีกครัง้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มบีนัทึกแจ้งนัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีเข้าปรกึษาหารอืหรอืแก้ไข 
ความคบัขอ้งใจ แต่ผูฟ้้องคดกีไ็ม่ไดเ้ขา้พบเพื่อปรกึษาหารอืแก้ไขความคบัขอ้งใจตามนัดหมาย
แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจงึมคี าสัง่ยกค าร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีพร้อมทัง้ 
แจง้ให้ทราบว่า การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานโดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ 
เป็นไปตามขัน้ตอนโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมไปยงั
ประธานกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และการรอ้งทุกขไ์ดม้มีตใิห้
ยกค ารอ้งทุกขข์องผูฟ้้องคด ีโดยเหน็ว่ากระบวนการประเมนิถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องประกาศ
ดงักล่าวข้างต้นแล้ว และการพิจารณาประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน  
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาหลายล าดับชัน้ ซึ่งล้วนแต่มีความเห็นเหมือนกัน  
จงึเห็นว่าผู้บงัคบับญัชาแต่ละชัน้ได้ใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจงัหวดั (ก.ท.จ.) พจิารณาแล้วมมีตใิห้ยกค ารอ้งทุกข ์ผู้ฟ้องคดจีงึฟ้องขอให้
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ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ยกเลกิค าสัง่ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนของผูฟ้้องคดแีละให้เทศบาลนคร
พจิารณาทบทวนการประเมนิผลงานใหม ่และพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ี 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ข้อ ๒๒๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที่ ๑๔ พฤศจกิายน 
๒๕๔๕ ก าหนดว่า การเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนักงานเทศบาล ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาโดย
ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมคีุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดจน 
การรกัษาวนิัย และการปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเป็นพนักงานเทศบาล ขอ้ ๓๒๗ วรรคหนึ่ง 
ของประกาศฉบบัเดยีวกนั ก าหนดว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ให้ผู้บงัคบับญัชามหีน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตัง้  
เลื่อนขัน้เงินเดือน พัฒนาพนักงานเทศบาล เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
และมีหน้าที่ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตน  ให้เหมาะสมกับการเป็น 
พนักงานเทศบาล และปฏบิตัริาชการมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล วรรคสอง ก าหนดว่า  
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ให้ค านึงถงึคุณภาพและปรมิาณงาน ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของงานที่ได้ปฏบิตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมคีุณธรรม 
และจรยิธรรม ตลอดจนการรกัษาวนิัยที่เหมาะสมกบัการเป็นพนักงานเทศบาล โดยจดัท า 
การประเมนิอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเปิดโอกาสใหผู้ถู้กประเมนิชีแ้จง หรอืขอค าปรกึษาดว้ย 
ซึง่ขอ้ ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศดงักล่าว ก าหนดว่า การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหพ้นักงานเทศบาล
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา วรรคสอง ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่เลื่อน 
ขัน้เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นัน้ทราบพร้อมทัง้เหตุผล  
ที่ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดือนให้ และมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๑๗ มถุินายน ๒๕๔๐ ตามหนังสือ 
ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวนัที ่๒๓ มถุินายน ๒๕๔๐ ก าหนดให้
ส่วนราชการน าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินระบบเปิดตามขอ้เสนอของคณะกรรมการปฏริูป
ระบบราชการมาใช้ในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการ ตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
เป็นตน้ไป ซึง่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) ไดม้หีนงัสอื ที ่มท ๐๓๑๓.๓/ว ๔๖๒ 
ลงวนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๑ แจ้งเวียนให้เทศบาลทุกเทศบาลและเมอืงพทัยาถือปฏิบตัิตาม
ระบบเปิดข้างต้น  ดังนั ้น ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาลภายหลัง
คณะรฐัมนตรีมีมติดังกล่าว จึงต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตรีดังกล่าว รวมถึง วิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลฯ ดว้ย  
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  การพิจารณาความดีความชอบของผู้ฟ้องคดีในคดีน้ี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น
ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นได้ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ฟ้องคดโีดยให้คะแนน ๑๑๖ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน กรณีของผู้ฟ้องคดตี้องมกีารปรบัปรุง เพราะต ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
และไม่อยู่ในเกณฑท์ี่จะได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามขอ้ ๒๓๐ ของประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจงัหวดัยะลาฯ จงึมคีวามเหน็ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนผู้ฟ้องคด ีผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ 
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น และคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองผลการประเมิน
ประสทิธภิาพและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ าได้มมีติ
เหน็ชอบให้ผูฟ้้องคดไีด้รบัคะแนนตามที่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ ประเมนิ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมคี าสัง่ 
ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนแก่ผูฟ้้องคด ีและแมว้่าในการประเมนิผลการปฏบิตังิานกรณีของพนักงาน
เทศบาลอื่นไม่มกีารใหค้ะแนนแยกเป็นรายขอ้ตามรายการประเมนิที่ก าหนดไวใ้นแบบประเมนิ 
เพยีงแต่ให้คะแนนผลการปฏบิตัิงานโดยรวมในช่องสุดท้ายของตาราง ซึ่งเป็นการไม่ปฏบิตั ิ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะต้องพิจารณา  
ให้คะแนนในแต่ละรายการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละรายการของผู้ใต้บงัคบับญัชา  
แต่ละคน แต่ปรากฏว่าแบบประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูฟ้้องคดนีัน้ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้คะแนนตามรายการที่ก าหนดไว้ทุกรายการ ซึ่งเป็นการประเมินผล 
การปฏิบตัิงานที่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานแลว้ แมผ้ลการประเมนิหรอืคะแนนทีผู่ฟ้้องคดไีดร้บัแต่ละรายการนัน้
จะค่อนข้างต ่ า ก็ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นรายบุคคล ความแตกต่างในทางวธิกีารดงักล่าวจงึไม่ท าใหก้ารประเมนิผล
การปฏิบตัิงานของผู้ฟ้องคดีเสียไป และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพราะกรณี
ดงักล่าวเป็นส่วนของรปูแบบของการประเมนิ มใิช่ขอ้เทจ็จรงิในส่วนของเนื้อหาของการประเมนิ
ที่จะสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัได้อย่างชดัเจนว่ามกีารใช้ดุลพนิิจที่เป็นการเลอืกปฏบิตัใิน
การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ หรอืไม่ และผลการประเมนิดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิของแต่ละบุคคล หากผูฟ้้องคดเีหน็ว่า ผูฟ้้องคดไีดป้ฏบิตังิานจนมผีลการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคคลอื่นที่ได้รบัผลการประเมินได้เลื่อนขัน้เงินเดือน ก็เป็นกรณี  
ทีผู่ฟ้้องคดตีอ้งแสดงใหป้รากฏชดัแจง้ว่า มผีลการปฏบิตังิานทีจ่ะไดร้บัการประเมนิเช่นเดยีวกนั
หรือแตกต่างกันอย่างไร และเมื่อพิจารณาจากเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาทีท่ าการประเมนิผูฟ้้องคดตีามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน เหน็ไดว้่า ผูฟ้้องคดี
ไม่มีผลการปฏิบัติงานที่มคีุณภาพและปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพตลอดจนไม่รกัษาวินัย  
ของการเป็นขา้ราชการ ย่อมแสดงถงึการไม่มคีวามสามารถและความอุตสาหะในการปฏบิตังิาน
ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้ฟ้องคด ี
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เ ป็นพนักงานระดับ ๗ สมควรปฏิบัติตนเ ป็นแบบอย่างแก่พนักงานระดับรองลงมา  
อนัเป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัของผู้ปฏบิตัิงานที่สมควรจะได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดือนประจ าปี  
เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานและสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผู้ปฏบิตัิงานให้แก่ทางราชการ 
และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ แจง้ใหผู้้ฟ้องคดแีสดงพยานหลกัฐานสนับสนุน
ขอ้กล่าวอ้างในชัน้การรอ้งทุกขว์่าตนเองมผีลงาน ผู้ฟ้องคดกี็มไิด้ด าเนินการ กรณีจงึถอืได้ว่า 
ผูฟ้้องคดไีมม่ผีลการปฏบิตังิานหรอืผลงานทีส่มควรจะไดร้บัผลการประเมนิใหเ้ลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
ผู้ฟ้องคดีจงึไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดือนตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด  
  ส าหรบักรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคีวามเห็นไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนให้แก่ผู้ฟ้องคด ี 
เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ต้องแจง้ให้ผู้ฟ้องคดทีราบถงึการไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนพร้อมด้วย
เหตุผลที่ไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบและเปิดโอกาสให้ชี้แจง ให้ความเห็น 
หรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมนิและผลการประเมินก่อนมีค าสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนตาม 
ขอ้ ๒๒๕ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัยะลาฯ ซึ่งปรากฏว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบถึงการไม่เลื่อนขัน้เงนิเดือนพร้อมด้วยเหตุผล 
ที่ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจง ให้ความเหน็ หรอืค าปรกึษา
เกี่ยวกบัการประเมนิและผลการประเมนิดงักล่าวก่อนมคี าสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามขอ้ ๒๒๕ 
วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัยะลาฯ จงึถอืได้ว่าผูถู้กฟ้องคด ี
ทัง้สองมไิด้ปฏบิตัิให้เป็นไปตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการด าเนินการกรณีดงักล่าว  
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาที่ถูกประเมนิและอยู่ในหลกัเกณฑท์ี่จะ
ไม่ได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรอืขอค าปรกึษาเกี่ยวกบัการประเมนิ 
และผลการประเมินดังกล่าวก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีค าสัง่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้ร ับการ 
เลื่อนขัน้เงนิเดอืน ซึ่งหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงักล่าว เป็นวธิกีารที่เปิดโอกาสให้ผู้รบัการประเมนิ 
มโีอกาสไดท้ราบและมโีอกาสชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในกรณีทีก่ารประเมนิของผูบ้งัคบับญัชาไม่ถูกต้อง
ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ และการเปิดโอกาสดงักล่าวเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้รบัการประเมนิได้รบัทราบ 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานในกรณทีีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑต์อ้งปรบัปรงุเพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้
ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินใช้ดุลพินิจไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมก่อนการมีค าสัง่ที่จะ  
มผีลกระทบต่อสทิธขิองผู้ฟ้องคด ีซึ่งการด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นการรบัฟงัคู่กรณีก่อนการ 
มคี าสัง่ทางปกครอง และเป็นขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตั ิ อย่างไรก็ตาม หลงัจาก 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้รบัค าร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดแีล้ว ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ส่งเอกสารหลักฐานว่ามีผลงานตามที่กล่าวอ้างภายใน ๑๕ วัน  
เพื่อน าเสนอผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณาทบทวนการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนผูฟ้้องคด ีทัง้ไดน้ัดหมาย
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ให้ผู้ฟ้องคดเีข้าปรกึษาหารอื หรอืแก้ไขความคบัขอ้งใจ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดกี็ไม่ได้เข้าพบ
ตามวนัที่นัดหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึได้สรุปความเห็นว่า การร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไม่ม ี
มลูความจรงิและผูฟ้้องคดไีมม่ผีลการปฏบิตังิานตามทีก่ล่าวอา้ง และผูฟ้้องคดไีม่มเีหตุคบัขอ้งใจ 
แต่อย่างใด กรณีจงึถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้จดัให้มกีารรบัฟงัผู้ฟ้องคดแีละได้ด าเนินการ
ก่อนสิ้นกระบวนการพิจารณาค าร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว อันเป็นการด าเนินการแก้ไข
ขอ้บกพร่องของตนให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว  ทัง้นี้ ตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) 
และวรรคสาม๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนัน้  
การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนให้แก่ผู้ฟ้องคดแีละมคี าสัง่ยกค าร้องทุกข ์ 
จงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๓๗๖/๒๕๕๕) 
 

๖. การเล่ือนระดบัของข้าราชการ 
 

 ๖.๑ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเล่ือนระดบัข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

  กรณีพนักงานส่วนท้อง ถ่ินไ ด้ร ับแต่งตั ้ง ใ ห้ด ารงต าแหน่ง ท่ีสู ง ขึ้ น 
ในวนัเดียวกับวันเล่ือนขัน้เงินเดือน ต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเล่ือนขัน้
เงินเดือนมาตรฐานเดียวกบัท่ี ก.พ. ก าหนด โดยให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน
ประจ าปีก่อน แล้วจึงเล่ือนผู้นั ้นขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น การท่ี
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบติั 
ในการเล่ือนและแต่งตัง้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พร้อมซักซ้อมแนวทางการปฏิบติัของส านักงาน ก.พ. ให้ประธานกรรมการพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ินทุกจงัหวดั แจ้งต่อไปยงัองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัถือเป็น
แนวทางปฏิบติัต่อไป จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

                                                        
 ๑๕ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๑ ค าสัง่ทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  ไม่เป็นเหตุให ้
ค าสัง่ทางปกครองนัน้ไมส่มบรูณ์ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) การรบัฟงัคู่กรณทีีจ่ าเป็นตอ้งกระท าไดด้ าเนินการมาโดยไมส่มบรูณ์ ถา้ไดม้กีารรบัฟงัใหส้มบรูณ์ในภายหลงั 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้  
หรอืตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการนัน้ หรอืถ้าเป็นกรณีทีไ่ม่ต้องมกีารอุทธรณ์ดงักล่าวก็ต้องก่อนมกีารน าค าสัง่ทางปกครอง
ไปสู่การพจิารณาของผูม้อี านาจพจิารณาวนิิจฉยัความถูกตอ้งของค าสัง่ทางปกครองนัน้ 
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีทัง้สิบสามคนรับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ระดับ ๔ ฟ้องว่า  
ผูฟ้้องคดมีคีุณสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะเลื่อนขัน้แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึน้เป็นระดบั ๕ 
ได้ตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ได้เสนอขอประเมนิผลงานเพื่อขอเลื่อนระดบั 
ที่สูงขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินผลงานได้พิจารณาให้ผ่านการประเมิน แล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
ตามขัน้ตอน  ต่อมา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกาปรบัอัตราเงินเดือน 
ของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษาฉบบักฤษฎกีา โดยมผีลใช้บงัคบั
ตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๑) ได้มีหนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗  
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ถึงประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก. เมอืงพทัยา และ ก.อบต. จงัหวดั ทุกจงัหวดั  
ให้แจง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น าพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พนักงานเทศบาล พนักงาน
เมอืงพทัยาและพนกังานส่วนต าบลโดยอนุโลม ตามนยัประกาศ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก. เมอืงพทัยา 
และ ก.อบต. จงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลฯ โดยภายหลงั
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๗ ใหป้รบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการและพนักงาน 
โดยใชบ้ญัชอีตัราเงนิเดอืนตามพระราชกฤษฎกีา ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๗  ต่อมา 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดม้กีารประชุมสองครัง้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการเสนอขอประเมนิผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นโดยเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนระดับเป็นระดับ ๕ ได้ไม่ก่อนวันที่
คณะกรรมการประเมนิดงักล่าวพจิารณาใหผ้่านการประเมนิ (๑ เมษายน ๒๕๔๗) และใหไ้ดร้บั
อตัราเงนิเดอืนหลงัเลื่อนระดบัในขัน้ ๙,๐๔๐ บาท โดยแจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้นสงักดั
ด าเนินการออกค าสัง่เลื่อนระดับให้กับผู้ฟ้องคดีทัง้สิบสามให้ถูกต้อง จากนัน้ในวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบถึงแนวทางด าเนินการในการปรับอัตราเงินเดือน 
ท้ายพระราชบญัญตัิเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าสู่บญัชอีตัราเงนิเดอืน
ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรบัอัตราเงนิเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้พิจารณา 
เลื่ อนขัน้ เงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
ของขา้ราชการในรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถงึ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๗) ก่อนการปรบัใช้บญัชี
อตัราเงนิเดอืนตามพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว แลว้ใหป้รบัอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัตามบญัชอีตัรา
เงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนทา้ยพระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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เข้าสู่บญัชอีตัราเงนิเดอืนข้าราชการพลเรอืนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรบัอตัราเงนิเดอืน 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยข้าราชการพลเรอืนที่ได้รบัเงนิเดอืนในอันดบัใดและขัน้ใด 
ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนท้ายพระราชบญัญตัิเงนิเดอืนฯ ให้ได้รบัเงนิเดอืน
ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ในอนัดบันัน้และในขัน้ที่
เทยีบได้ตรงกันตามตารางการปรบัอัตราเงนิเดอืนฯ แต่ปรากฏว่าองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ต้นสงักดัของผู้ฟ้องคดทีัง้สบิสามคนบางแห่งได้มกีารออกค าสัง่เลื่อนระดบัแล้วและได้มกีาร 
ออกค าสัง่ปรบัอตัราเงนิเดอืนตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนใหม่เป็นขัน้ ๑๐,๓๙๐ บาท (ยกเว้นของ 
ผู้ฟ้องคดทีี่ ๙ และผู้ฟ้องคดทีี่ ๑๐ ได้รบัเงนิเดอืนขัน้ ๙,๓๒๐ บาท)  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
ได้มหีนังสอืส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๘ ลงวนัที่ ๑๖ สงิหาคม 
๒๕๔๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตัง้ข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนทอ้งถิน่ใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ ถงึประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จงัหวดั ทุกจงัหวดั 
แจง้แนวทางปฏบิตัใินการเลื่อนและแต่งตัง้ขา้ราชการและพนักงานส่วนทอ้งถิน่ใหด้ ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ในส่วนของการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง 
และต าแหน่งหวัหน้าส่วนโยธาที่เลื่อนจากระดบั ๔ เป็นระดบั ๕ ว่า เมื่อได้เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
ในวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนเดมิแล้ว ท าให้เงนิเดอืนในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา และในปีงบประมาณปจัจุบนัไม่ต ่ากว่าอตัราเงนิเดอืนตามที่ ก.อบต. ก าหนดไว้เดมิ  
และมีคุณสมบัติอื่นครบ ให้ปรบัอัตราเงินเดือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนที่ได้รบัในปจัจุบัน  
เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เสนอขอประเมินผลงาน เมื่อผ่านการประเมินผลงานแล้วให้เสนอ 
ขอความเห็นชอบจาก ก.อบต. จงัหวดั ในการเลื่อนระดบัที่สูงขึ้น โดยการออกค าสัง่แต่งตัง้ 
ให้มผีลหลงัวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๗ หรอืเมื่อได้เลื่อนขัน้เงนิเดอืนในวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ 
(รอบวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถงึวนัที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๗) ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนเดมิแล้ว  
แต่เงินเดือนที่ได้รบัในปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีงบประมาณปจัจุบันยงัต ่ ากว่าอัตรา
เงนิเดอืนตามที ่ก.อบต. ก าหนดไวเ้ดมิ และเมื่อปรบัอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในปจัจุบนัเขา้สู่บญัชี
เงนิเดอืนใหม่แล้ว ปรากฏว่าได้รบัเงนิเดอืนในปีงบประมาณปจัจุบนัไม่ต ่ากว่าขัน้ ๘,๔๔๐ บาท 
(เดิมขัน้ ๘,๑๙๐ บาท) และปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต ่ ากว่าขัน้ ๘,๐๒๐ บาท (เดิมขัน้  
๗,๗๘๐ บาท) ให้เสนอขอประเมนิผลงานเพื่อเลื่อนระดบัให้สูงขึน้ได้ และเมื่อผ่านการประเมนิ 
ผลงานแลว้ ใหเ้สนอขอความเหน็ชอบจาก ก.อบต. จงัหวดัในการเลื่อนระดบัทีสู่งขึน้ โดยใหม้ผีล
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยต้องมีผลหลังวันที ่  
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ ซึง่เป็นวนัทีบ่ญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนทา้ยพระราชกฤษฎกีา
การปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
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จงึไดม้หีนงัสอื ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๕๕.๒/ว ๒๓๕๐ ลงวนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๔๗ ถงึนายอ าเภอ
ทุกอ าเภอ นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่ และนายกเทศมนตรเีมอืงแพร่ ใหแ้จง้แนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ  
ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดม้หีนังสอืลงวนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตั ิ
ในการเลื่อนและแต่งตัง้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
ถึงประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จงัหวัด ทุกจงัหวดั ว่า เนื่องจากปรากฏว่าได้ม ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ถือปฏิบตัิในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และเลื่อนระดบั 
ที่สูงขึ้นแตกต่างกันออกไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เมื่อเลื่อนขัน้เงนิเดือน  
ในวนัที่ ๑ เมษายน แล้ว ไม่ปรบัอัตราเงินเดือนที่ได้รบัเข้าสู่บัญชีอัตราเงนิเดือนใหม่ก่อน 
แลว้จงึเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิเพื่อเลื่อนระดบั แต่กลบัด าเนินการเลื่อนระดบัทีสู่งขึน้
ก่อนแล้วจงึปรบัอตัราเงนิเดอืนที่ได้รบัเข้าสู่บญัชอีัตราเงนิเดือนใหม่ในระดบัที่ได้ปรบัสูงขึ้น  
ซึง่เป็นการปฏบิตัทิีไ่มถู่กตอ้ง  ดงันัน้ จงึขอให ้ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จงัหวดั ไดส้ัง่ก าชบั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้ตรวจสอบการถือปฏิบตัิกรณีดงักล่าวให้ถูกต้อง  
หากพบว่ามีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใด ได้เลื่อนขัน้เงินเดือนหรือเลื่อนระดับ  
พร้อมกนัไม่เป็นไปตามแนวทางดงักล่าว ก็ให้สัง่แก้ไขให้ถูกต้อง มฉิะนัน้จะถอืว่าบุคคลผู้นัน้
เจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงนายอ าเภอทุกอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
นายกเทศมนตร ีใหแ้จง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ถอืปฏบิตั ิโดยผูฟ้้องคดทีัง้สบิสามคนเหน็ว่า
การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มหีนังสอื ซกัซอ้มแนวปฏบิตัดิงักล่าวท าใหผู้ฟ้้องคดทีัง้สบิสามคนไดร้บั
การปรบัอตัราเงนิเดอืนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งควรได้รบัเงนิเดอืนภายหลงัจากปรบัเป็นระดบั ๕ แล้ว 
เป็นอัตรา ๑๐,๓๙๐ บาท แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตัง้
ขา้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ จงึส่งผลให้ผู้ฟ้องคดทีัง้สบิสามคน
ได้รบัเงนิเดอืนในอตัรา ๙,๓๒๐ บาท ซึ่งไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความเดอืดร้อน จงึน าคดี 
มาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้เพกิถอนหนังสอืซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบั 
การเลื่อนและแต่งตัง้ขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถิน่ใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ตามฟ้อง 
 ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
 โดยทีข่อ้ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวนัที่ ๒๕ มถุินายน ๒๕๔๔
ก าหนดให้ การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่ก าหนด โดยใช้
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ ก.พ. ก าหนด  
และส านกังาน ก.พ. ไดม้หีนังสอื ที ่สร ๐๗๐๔/ว ๖ ลงวนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๒๕ แจง้เวยีนแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัเรื่องการให้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัไดร้บัเงนิเดอืนตามต าแหน่ง โดยการเลื่อน
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัขึน้แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงขึน้ในวนัที ่๑ ตุลาคม ซึง่เป็น
วนัเดยีวกนักบัวนัเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ าปี ให้ผู้มอี านาจสัง่บรรจุพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน
ประจ าปีก่อน แลว้จงึเลื่อนผูน้ัน้ขึน้แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีสู่งขึน้ จากนัน้ไดม้ปีระกาศ
พระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่
๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป โดยให้ปรบัอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนข้าราชการท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘  
ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราเงนิเดือนข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  
ซึง่คณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแห่งชาตไิดม้หีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวนัที ่
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถงึอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ แจ้งแนวทางด าเนินการปรบั
อัตราเงินเดือนดังกล่าว  ดังนัน้ การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการใช้
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมาตรฐานเดยีวกบัที ่ก.พ. ก าหนด โดยการเลื่อน
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัขึน้แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงขึน้ในวนัที ่๑ ตุลาคม ซึง่เป็น
วนัเดยีวกนักบัวนัเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ าปี ให้ผู้มอี านาจพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ าปีก่อน 
แล้วจึงเลื่อนผู้นัน้ขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และเมื่อมีการประกาศใช้ 
พระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการพจิารณา
เงนิเดอืนแห่งชาติก็ได้ก าหนดแนวปฏบิตัิในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน คอื ให้เลื่อนเงนิเดอืนตาม
บญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนท้ายพระราชบญัญตัิเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อน แล้วจากนัน้จึงปรบัอัตราเงินเดือนเข้าสู่บญัชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรอืนทา้ยพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่เป็นบญัชี
การเลื่อนขัน้เงนิเดือนให้แก่ข้าราชการโดยผลของกฎหมายในอีกลกัษณะหนึ่ง  เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิว่า ในวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๗ ต้องมกีารแต่งตัง้ขา้ราชการในระดบัทีสู่งขึน้ ในกรณี
ของผู้ฟ้องคดทีัง้สบิสามคนซึ่งมคีุณสมบตัิครบถ้วนที่จะได้รบัการเลื่อนระดบัให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึน้เป็นระดบั ๕ ในวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ จงึต้องมกีารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามบญัชอีตัรา
เงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนทา้ยพระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และปรบัเงนิเดอืนดงักล่าวเขา้สู่บญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนท้ายพระราชกฤษฎกีา 
การปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อน แลว้จงึด าเนินการแต่งตัง้ขา้ราชการ
ในระดบัที่สูงขึน้จงึจะถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวปฏบิตัขิองส านักงาน ก.พ . 
และเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนักงานส่ วนท้องถิ่นตาม
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หนังสือซกัซ้อมแนวทางปฏิบตัิในการเลื่อนและแต่งตัง้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามที่กล่ าวมาแล้วข้างต้น ก็เ ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับ  
แนวปฏบิตัติามหนังสอืส านักงาน ก.พ. และหนังสอืคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแห่งชาต ิ
อกีทัง้ แนวทางปฏบิตัขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและการเลื่อนข้าราชการ 
ขึน้แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ ก็ไม่มผีลท าใหผู้้ฟ้องคดทีัง้สบิสามคนสูญเสยีสทิธปิระโยชน์
หรือมีความแตกต่างในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่อย่างใด  
เพราะหนังสอืแจ้งแนวทางปฏบิตัิดงักล่าว ยงัผลให้เกิดความยุติธรรมและความเท่าเทยีมกนั 
แก่ขา้ราชการและพนักงานส่วนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ  ดงันัน้ การทีส่ านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้แจ้งแนวทางปฏบิตัิในการเลื่อนและแต่งตัง้ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน่ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ พรอ้มซกัซ้อมแนวทางการปฏบิตัดิงักล่าวเพื่อให้
ประธานกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกจงัหวัด แจ้งต่อไปยงัองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเขตจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายตาม 
ข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฯ แล้ว  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๒๒/๒๕๕๔) 
 

๗. การบริหารงานบคุคลอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑ การขยายเวลาราชการกรณีข้าราชการมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ 
 

  การท่ีข้าราชการผู้ย่ืนค าขอขยายเวลาราชการไม่ได้รบัมอบหมายงานตาม
ภาระงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
ท่ีจะได้ร ับการขยายเวลาราชการต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ผู้สอน 
ท่ีมีภาระงานตามมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด กรณีจึงถือได้ว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศท่ีใช้ในการพิจารณาค าขอขยายเวลาราชการ  
มติท่ีอนุมติัไม่ขยายเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ย่ืนค าขอจึงเป็นการกระท าโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง    
   ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดับ ๙ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา 
ชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดียื่นแบบแสดงความจ านงขอขยายเวลาราชการ  
ซึ่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า 
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เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕) ได้ประชุมเพื่อพจิารณาค าขอของผู้ฟ้องคดแีล้วเหน็ว่า  
วชิาที่ผูฟ้้องคดสีอนมอีาจารยท์ีส่ามารถสอนแทนผูฟ้้องคดไีด้ทุกวชิา ซึ่งทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ
ใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๕ แจง้ผลการพจิารณาให้คณะฯ ด าเนินการต่อไป  ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวธิกีาร (เพิม่เติม) ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการ ลงวนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๘  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีบันทึกข้อความถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ว่า ที่ประชุมของภาควิชาฯ  
มมีตวิ่าไม่มภีาระงานสอนทีจ่ะมอบหมายใหแ้ก่ผูฟ้้องคด ีคณะฯ จงึมบีนัทกึขอ้ความถงึอธกิารบดวี่า 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มมีติให้ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคด ีแต่เน่ืองจากอธกิารบด ี
เห็นว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) ได้ก าหนดหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารในเรื่องนี้ใหม่ ตามประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ จึงส่งเรื่องกลับคืนให้คณะฯ พิจารณาด าเนินการใหม่  
ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ขยายเวลาราชการแก่ผู้ฟ้องคด ี 
และให้ภาควชิาฯ มอบหมายภาระงานสอนแก่ผู้ฟ้องคด ีผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ซึ่งมอีธกิารบดเีป็น
ประธานกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดขีาดคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ก าหนดไว ้เนื่องจากภาควชิาฯ ไม่มภีาระงานสอนทีจ่ะมอบหมายใหผู้ฟ้้องคดี
รบัผดิชอบต่อไป จงึเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการขยายเวลาราชการของข้าราชการสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๔) เพื่อพิจารณา  
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาระงับการขอขยายเวลาราชการ 
ของผู้ ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูก ฟ้องคดีที่  ๒ มีมติอ นุมัติไม่ขยายเวลาราชการของผู้ ฟ้องคด ี 
ผู้ฟ้องคดเีห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ที่ไม่ขยายเวลาราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดไีม่เป็นธรรม 
เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กลัน่แกล้งไม่มอบหมายภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทัง้ที่
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มมีติให้ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี และให้ภาควิชาฯ 
มอบหมายภาระงานสอนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๒  
เป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบและไม่เป็นธรรมแก่ผูฟ้้องคด ีจงึฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
ให้ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ขยายเวลาราชการให้แก่ผู้ฟ้องคด ีและคนืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีผู่้ฟ้องคดี
พงึไดร้บัตัง้แต่วนัทีผู่ฟ้้องคดเีกษยีณอายุราชการ และใหม้ตขิองภาควชิาฯ เป็นโมฆะ พรอ้มทัง้
เพกิถอนมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ที ่๔ และที ่๒ ดว้ย  
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  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
  กรณีนี้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง๑๖ 
และมาตรา ๖๖ วรรคสอง๑๗ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มมีติในการประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวนัที่ ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๘ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบนัอุดมศกึษาว่า บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยจ์ะไดร้บัการขยายเวลาราชการ
ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่มีภาระงานตามมาตรฐานขัน้ต ่ าที่ สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด และให้สภาสถาบนัอุดมศึกษามอี านาจดุลพินิจในการก าหนดหลกัเกณฑ์
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ม. ที่ท าหน้าที่แทน  
ก.พ.อ. ดงักล่าวได ้โดยการจะพจิารณาใหบุ้คคลใดไดร้บัการขยายเวลาราชการในฐานะอาจารย์
ผู้สอนได้นัน้ บุคคลดงักล่าวย่อมต้องได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบภาระงานสอนต่อไปด้วย  
ดังนั ้น การที่ผู้ถู กฟ้องคดีที่  ๓  ซึ่ งได้ร ับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒  ในฐานะ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา ประชุมพิจารณาเพื่อออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร (เพิม่เตมิ) ในการขยายเวลา
ราชการของข้าราชการ ลงวนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๘ โดยก าหนดความในข้อ ๔ ว่า ภาควชิา
จะตอ้งยนืยนัภาระงานซึง่ระบุวชิาทีจ่ะมอบหมายใหข้า้ราชการผูน้ัน้รบัผดิชอบต่อไป กรณีจงึเป็น
การใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์ตามที่  ก.ม. ท าการแทน ก.พ.อ. ก าหนด แม้ภายหลัง 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และออกประกาศสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร (เพิม่เตมิ) ในการ
ขยายเวลาราชการของข้าราชการ ลงวนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ใช้บงัคบัแทน ซึ่งได้แก้ไข

                                                        
 ๑๖-๑๗ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๖๖ ให้ด าเนินการให้มี ก .พ .อ . ตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
 ในระหว่างทีย่งัไมม่ ีก.พ.อ. ตามพระราชบญัญตันิี้ ให ้ก.ม. ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
ในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ ท าหน้าที ่ก.พ.อ. ไปพลางก่อน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสบิปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั มใิหน้ ามาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัและ
ใหข้า้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาซึ่งมตี าแหน่งตัง้แต่ระดบัรองศาสตราจารย์ขึน้ไปเมือ่อายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในสิ้น
ปีงบประมาณ อาจใหร้บัราชการเพื่อท าหน้าทีส่อนหรอืวจิยัต่อไปไดจ้นถงึสิ้นปีงบประมาณทีผู่น้ัน้มอีายุครบหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๗๑                                                                                                            
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หลกัเกณฑเ์ดมิ แต่หลกัเกณฑท์ีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวกม็ไิดม้เีนื้อหาหรอืขอ้ความใดขดัหรอืแยง้
กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสถาบนัอุดมศึกษาที่ ก.ม. ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ก าหนดไว้แต่อย่างใด ซึ่งต่อมา ก.พ.อ.  
ได้ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการ (ฉบบัปรบัปรุง) ตามหนังสอื
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙.๕/ว ๑ ลงวนัที่ ๑ มนีาคม 
๒๕๔๙ ในท านองเดยีวกนักบัหลกัเกณฑท์ี่ ก.ม. ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ก าหนดไว้เดิม  ดงันัน้ 
การออกประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ (เพิ่มเติม) ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๔๙ จงึชอบดว้ยหลกัเกณฑท์ี ่ก.ม. ท าหน้าทีแ่ทน ก.พ.อ. ก าหนดขึน้ และชอบดว้ย
หลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ตามหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวด้วยเช่นกัน  
เมื่อข้อเท็จจรงิปรากฏว่า มติของภาควิชาชีววิทยาประยุกต์มไิด้ระบุว่า ไม่มีภาระงานสอน 
ที่จะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดรีบัผดิชอบ แต่ที่ประชุมได้พจิารณาภาระงานสอนตามที่ผู้ฟ้องคด ี
ระบุมาพร้อมกบัแบบแสดงความจ านงในการขอขยายเวลาราชการ โดยมมีติเห็นชอบตามที่ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ ซึง่เป็นประธานในทีป่ระชุมแจง้ว่า ภาระงานสอนตามวชิาทีผู่ฟ้้องคดรีะบุมานัน้ 
มอีาจารยใ์นภาควชิาเป็นผูร้บัผดิชอบสอนแทนไดท้ัง้หมด โดยไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิใดทีแ่สดงว่า
ผูฟ้้องคดไีดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบภาระงานสอนในภาควชิาฯ อกีต่อไป จงึฟงัไดว้่าทีป่ระชุม
ภาควชิาฯ เหน็ชอบไมม่อบหมายภาระงานสอนใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามขอ้เสนอของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๕ 
อนัเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร (เพิม่เตมิ) ในการขยายเวลาราชการของ
ขา้ราชการ ลงวนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๘ แมภ้ายหลงัได้มกีารยกเลกิประกาศดงักล่าว และออก
ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีาร (เพิม่เตมิ) ในการขยายเวลาราชการของขา้ราชการ ลงวนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ 
ใช้บงัคบัแทน แต่หลกัเกณฑ์ตามประกาศที่ก าหนดขึ้นใหม่ก็ยงัคงมเีนื้อหาในส่วนนี้ท านอง
เดยีวกนักบัเนื้อหาเดมิ มตขิองทีป่ระชุมภาควชิาฯ ดงักล่าวจงึไม่ขดัหรอืแยง้กบัประกาศฉบบัใหม ่
และโดยที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ทีม่อีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์อาจได้รบัอนุมตัใิห้ขยายเวลาราชการออกไปจนถงึอายุหกสบิห้าปี
บรบิูรณ์ได้นัน้ บุคคลดงักล่าวต้องยื่นแบบแสดงความจ านงพรอ้มกบัเอกสารประกอบ เพื่อให้
ภาควชิา คณะ สถาบนัอุดมศกึษา และสภาสถาบนัอุดมศกึษา พจิารณาวนิิจฉัยการขยายเวลา
ราชการของบุคคลผู้นัน้ ข้อเท็จจรงิที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจ านงและเอกสารประกอบ  
จงึเป็นข้อเท็จจริงที่บุคคลนัน้เองได้ให้ไว้ในค าขอ การพิจารณาของภาควิชาฯ จงึไม่จ าต้อง 



 
 
๑๐๗๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ใหผู้้ฟ้องคดเีขา้ร่วมประชุมในการพจิารณาค าขอขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคด ีอนัถอืเป็นการ
พจิารณาทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)๑๘ แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีอาจารย์ 
ในภาควิชาเป็นผู้ร ับผิดชอบภาระงานสอนแทนผู้ฟ้องคดี แม้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
มมีติเห็นชอบให้ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคด ีและให้ภาควชิาฯ มอบหมายภาระงานสอน 
แก่ผู้ฟ้องคดี ตลอดจนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้แจ้งต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า 
ภาควชิาเคมแีสดงความประสงค์จะมอบหมายภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคด ีแต่ที่ประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณบดฯี มไิดโ้ตแ้ยง้ว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๕ มอบหมายภาระ
งานสอนใหแ้ก่อาจารยอ์ื่นแทนผูฟ้้องคด ีเป็นการกระท าทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไมเ่ป็นธรรมแก่ผูฟ้้องคดี
อย่างไร และไม่ปรากฏเหตุอื่นใดว่าผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๕ หรอืกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพจิารณา 
ในการประชุมภาควิชาฯ มสีภาพร้ายแรงตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง๑๙ แห่งพระราชบญัญัต ิ
วธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองฯ จงึฟงัได้ว่า การประชุมของภาควชิาฯ เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้รบัมอบภาระงานสอนจากภาควชิาฯ จงึตกเป็นผู้ขาดคุณสมบตั ิ
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ๔ ของประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร (เพิม่เติม) ในการขยายเวลาราชการของข้าราชการ  
ลงวนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ และทีป่ระชุมของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ มมีตเิหน็พอ้ง
ตามมตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๕ โดยน าเสนอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณา อนัเป็นการด าเนินการ
ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของประกาศดงักล่าวแล้ว  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มมีติอนุมตั ิ
ไม่ขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยประกาศสถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ลงวนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร  
และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการ (ฉบบัปรบัปรุง) ที่ใช้บงัคบัอยู่ในเวลาที่มมีติดงักล่าวแล้ว 
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๑๒/๒๕๕๔) 

                                                        
 ๑๘-๑๙ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๑๖ ในกรณีมเีหตุอื่นใดนอกจากที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจา้หน้าทีห่รอืกรรมการผูน้ัน้จะท าการพจิารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไมไ่ด้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณทีีค่ าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคู่กรณ ีเจา้หน้าทีต่อ้งใหคู้่กรณมีโีอกาสทีจ่ะ
ไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 
 ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณดีงัต่อไปนี้ เวน้แต่เจา้หน้าทีจ่ะเหน็สมควรปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

ฯลฯ  ฯลฯ 
 (๓) เมือ่เป็นขอ้เทจ็จรงิทีคู่่กรณนีัน้เองไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้ารหรอืค าแถลง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทท่ี ๓๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ 
 

๑. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
   

๒. ค าสัง่ลงโทษทางวินัย 
 

 ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 

๒.๑.๑  ค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์
 

  -  กรณีข้าราชการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 

 

เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัยมี์ฐานะเป็นข้าราชการจึงย่อมต้องปฏิบติั
หน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หรือด าเนินการตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
จากผูบ้งัคบับญัชา การท่ีเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัยซ่ึ์งได้รบัค าสัง่จากผู้บงัคบับญัชาให้ย่ืน
ค าร้องขอต่อศาลเพ่ือเพิกถอนการโอนท่ีดินของลูกหน้ี แต่ได้แถลงรับข้อเท็จจริง 
ในชัน้ศาลโดยไม่ติดใจสืบพยานในประเดน็ท่ีตนมีหน้าท่ีน าพยานเข้าสืบ อนัเป็นเหตุให้
ประเดน็ปัญหาข้อเท็จจริงดงักล่าวยุติลง โดยมิได้มีการเสนอความเห็นหรือรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบเพ่ือพิจารณาอนุญาตก่อน กรณีดงักล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบติัตาม
ค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ผูฟ้้องคดดี ารงต าแหน่งนิตกิร ขณะปฏบิตัหิน้าทีเ่จา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์

เจ้าของส านวนในคดีล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีได้ท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาขอเพิกถอน 
การโอนและการจ านองที่ดนิจ านวนสองแปลงตามมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ 
แห่งพระราชบญัญตัลิ้มละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดยีื่นค ารอ้งขอเพกิถอน 
การโอนและการจ านองที่ดนิพิพาททัง้สองแปลงต่อศาล ปรากฏว่ามผีู้คดัค้านจ านวน ๕ ราย  
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โดยในชัน้การไต่สวนของศาล ผู้ฟ้องคดไีด้แถลงรบัขอ้เทจ็จรงิจ านวน ๒ ครัง้ สรุปความได้ว่า 
ผูค้ดัคา้นที ่๑ ถงึผูค้ดัคา้นที ่๓ ไดร้บัโอนทีด่นิพพิาทมาโดยสุจรติและเสยีค่าตอบแทน และแถลงว่า 
ผู้ค ัดค้านที่ ๑ ได้รบัโอนที่ดินมาจากสินสมรส ส่วนผู้ค ัดค้านที่เหลือได้รบัโอนมาตามวันที่ 
ที่จดทะเบยีน ซึ่งผู้ฟ้องคดไีด้แถลงรบัขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวโดยไม่ตดิใจสบืพยาน ศาลจงึมคี าสัง่ 
ยกค ารอ้งของผู้ฟ้องคด ีอธบิดกีรมบงัคบัคด ี(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) จงึใหผู้ฟ้้องคดชีีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ
ในการด าเนินการดงักล่าวและได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ผลการสอบสวน
เห็นว่า การกระท าดังกล่าวของผู้ ฟ้องคดีเป็นการกระท าผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ 
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสัง่ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคด ี
คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผู้ ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่  
ให้ละเอยีดถี่ถ้วน ผู้ฟ้องคดไีปแถลงขอ้เทจ็จรงิโดยไม่ปรกึษาผู้บงัคบับญัชาก่อน ทัง้ยงัเป็นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ราชการโดยขดัค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา และถือเป็นการกระท าการไปโดยไม่มี
อ านาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ จึงมีความผิด 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ 
ของทางราชการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิว่าผู้ฟ้องคดีได้รบัประโยชน์ตอบแทนจากคู่ความ 
ฝ่ายใดและภายหลังจากศาลมีค าสัง่ยกค าร้องแล้ว ไม่มีคู่ความฝ่ายใดร้องเรียนพฤติกรรม 
ของผู้ฟ้องคด ีเหน็ควรลงโทษภาคทณัฑต์ามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว ต่อมา 
อ.ก.พ. กรมบงัคบัคดไีด้มมีตใิห้ลงโทษภาคทณัฑผ์ูฟ้้องคด ีผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่ลงโทษ
ภาคทณัฑผ์ูฟ้้องคด ีซึง่ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อประธาน อ.ก.พ. กระทรวงยุตธิรรม 
อ.ก.พ. กระทรวงยุตธิรรม (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ได้พจิารณาแลว้มมีตใิหย้กอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี 
ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ และมตขิองผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่และมตทิีใ่หย้กอุทธรณ์ดงักล่าว  

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
ผูฟ้้องคดปีฏบิตัริาชการในต าแหน่งเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์มอี านาจ

หน้าทีใ่นการด าเนินคดลีม้ละลายตามพระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ โดยการพจิารณาคดใีนชัน้ศาล 
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยม์อี านาจหน้าทีจ่ดัการทรพัยส์นิของลูกหน้ี ฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดใีนศาล 
รวมทัง้ด าเนินคดีในชัน้ศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ทัง้นี้  เพื่อมุ่งหมายให ้
กองทรพัยส์นิของลูกหนี้มจี านวนเพิม่ขึน้ เพื่อประโยชน์แก่เจา้หนี้ทัง้หลายของบุคคลล้มละลาย  
ที่จะได้รบัการช าระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบญัญัติล้มละลายฯ 
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ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บญัญัติว่า การโอนทรพัย์สินหรอืกระท าการใดๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรอืยินยอมให้กระท า  
ในระหว่างระยะเวลาสามเดอืนก่อนมกีารขอใหล้ม้ละลายและภายหลงันัน้ โดยมุ่งหมายใหเ้จา้หนี้
คนหนึ่งคนใดได้เปรยีบแก่เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์มคี าขอโดยท าเป็นค าร้อง  
ศาลมอี านาจสัง่เพกิถอนการโอนหรอืการกระท านัน้ได ้โดยมขีอ้ทีจ่ะต้องพจิารณาว่าเป็นการโอน
ให้เจา้หนี้อื่นในขณะที่มกีารขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรอืไม่ โดยกฎหมายมุ่งถงึเจตนาของลูกหนี้
เท่านัน้เป็นส าคญั ถ้าหากว่าลูกหนี้ได้กระท าโดยมุ่งหมายหรอืเจตนาให้เจา้หนี้ของตนคนหนึ่ง  
คนใดได้เปรยีบเจ้าหนี้คนอื่นๆ เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์มอี านาจท าค าร้องขอต่อศาลให้สัง่  
เพกิถอนการโอนหรอืการกระท านัน้ได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าเจา้หนี้ผู้รบัโอนหรอืผู้รบัประโยชน์  
จะกระท าโดยสุจรติหรอืมคี่าตอบแทนหรอืไม่ เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์จงึมภีาระการพสิูจน์  
แต่เพยีงว่าลูกหนี้โอนทรพัยส์นิโดยมุ่งหมายหรอืเจตนาใหเ้จา้หนี้คนหนึ่งคนใดไดเ้ปรยีบเจา้หนี้อื่น
หรอืไม่ คดีน้ีผู้ฟ้องคดไีด้เสนอต่อผู้บงัคบับญัชาเพื่อด าเนินการยื่นค าร้องขอให้ศาลเพกิถอน 
การโอนทีด่นิระหว่างนาง พ. ลกูหนี้ กบัเจา้หนี้ผูร้บัโอนและบุคคลภายนอกทีร่บัโอนรายต่อๆ มา
โดยผูฟ้้องคดไีดเ้สนอว่าการโอนดงักล่าวเป็นการโอนภายใน ๓ เดอืน หลงัจากมกีารขอใหลู้กหนี้ 
(จ าเลย) ล้มละลาย และผู้รบัโอนไม่สุจรติเพราะทราบดวี่าจ าเลย (ลูกหนี้) มหีนี้สนิล้นพ้นตัว  
แต่ยงัรบัโอนที่ดนิแทนการช าระหน้ี ผูบ้งัคบับญัชาจงึไดม้คี าสัง่ให้ผูฟ้้องคดยีื่นค ารอ้งขอต่อศาล
ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินดงักล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ซึ่งประเด็นข้อพิพาทในคดีที่เป็น
ปญัหาขอ้เทจ็จรงิว่าผูค้ดัคา้นไดร้บัโอนมาโดยสุจรติและเสยีค่าตอบแทนหรอืไม่ ภาระการพสิูจน์
จะตกอยู่แก่ผู้รบัประโยชน์หรอืผู้รบัโอน ส่วนประเด็นเรื่องลูกหนี้ได้โอนทรพัย์โดยมุ่งหมาย 
ให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นหรือไม่ ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรพัย์ ซึ่งศาลได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์น าพยานเข้าสืบก่อน ผู้ฟ้องคด ี
ในฐานะเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์จงึมหีน้าที่น าพยานเข้าสบืต่อศาลเพื่อให้ประเด็นข้อพพิาท  
ในคดทีีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิยตุลิง การทีผู่ฟ้้องคดแีถลงรบัขอ้เทจ็จรงิว่า ผูค้ดัคา้นที ่๑ ถงึผูค้ดัคา้นที ่๕  
ได้ร ับโอนที่ดินพิพาททัง้สองแปลงมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและได้แถลงต่อศาล 
ไม่ตดิใจสบืพยาน อนัเป็นการขดัต่อค ารอ้งขอเพกิถอนสญัญาซื้อขายที่ดนิที่ผู้ฟ้องคดใีนฐานะ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ระบุในค าร้องว่าผู้ค ัดค้านที่ ๑ รบัโอนที่ดินโดยไม่สุจริต ซึ่งเป็น 
ภาระการพสิูจน์ของผู้คดัค้านเป็นอนัเสรจ็สิ้นไปด้วย การที่ผู้ฟ้องคดแีถลงรบัขอ้เทจ็จรงิในศาล
ดงักล่าวไม่ใช่การสละสทิธหิรอืการประนีประนอมยอมความทีผู่ฟ้้องคดตี้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมเจา้หนี้ก่อน และการแถลงรบัขอ้เท็จจรงิดงักล่าวของผู้ฟ้องคดมีเีจตนาให้ปญัหา
ข้อเท็จจริงยุติลงคงเหลือแต่ปญัหาข้อกฎหมายเท่านัน้ ซึ่งอยู่ในอ านาจของผู้ฟ้องคดีที่จะ 
วางแผนการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้ศาลได้  อย่างไรก็ตาม โดยที่ผู้ฟ้องคดมีฐีานะเป็น
ขา้ราชการจงึตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบของทางราชการหรอืด าเนินการตามทีไ่ดร้บั
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มอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา การที่ผู้ฟ้องคดแีถลงรบัข้อเท็จจรงิต่อศาลซึ่งเป็นข้อพจิารณา 
ทีย่งัไม่ยุตแิละยงัไม่ไดเ้สนอความเหน็ดงักล่าวหรอืรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพื่อพจิารณา
อนุญาตก่อนไปด าเนินการ จึงถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสัง่ 
ในหน้าทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๔๑ และมาตรา ๘๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ  ดังนัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษ
ภาคทณัฑผ์ู้ฟ้องคด ีและมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีย่กอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทีช่อบ
ดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสดุท่ี อ.๒๖๘/๒๕๕๕) 
 

 ๒.๑.๒  ค าสัง่ลงโทษตดัเงินเดือน 
 

 - กรณีข้าราชการไม่รกัษาช่ือเสียงของตน และไม่รกัษาเกียรติศกัด์ิ 
ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย โดยกระท าการใดๆ อันได้ช่ือว่า 
เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 

 

ข้าราชการครูจะต้องประพฤติปฏิบติัตนให้อยู่ในกรอบแห่งวินัย
ข้าราชการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม นอกจากน้ียังจะต้องประพฤติตน 
ให้เป็นไปตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู ในอันท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดี 
แก่ศิษย์ทัง้หลายอีกด้วย การท่ีข้าราชการครูมีพฤติการณ์พาหญิงอ่ืนซ่ึงมิใช่ภรรยา 
ของตนเข้าโรงแรมสองต่อสองซ่ึงมีสภาพแวดล้อมฟังได้ว่าเป็นความสมคัรใจของ
ข้าราชการครูผู้นัน้ท่ีพร้อมจะมีเพศสมัพนัธ์กบัหญิงคนดงักล่าว ย่อมเป็นการกระท า 
ท่ีไม่เหมาะสม ขดัต่อประเพณีอนัดีงาม จรรยาบรรณครแูละความรู้สึกของสงัคมทัว่ไป 
เป็นการไม่รกัษาช่ือเสียงของตนและไม่รกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

                                                        
 ๑-๒  พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๘๔ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัต้องปฏบิตัหิน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรกัษา
ประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งไมป่ระมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ  

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย  
อย่างรา้ยแรง 

มาตรา ๘๕ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ 
มตคิณะรฐัมนตร ีและนโยบายของรฐับาลโดยไมใ่หเ้สยีหายแก่ราชการ 

การปฏิบตัิหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรี หรือ
นโยบายของรฐับาล อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง  



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๗๗ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ของตน พฤติกรรมดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการกระท าอนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่  
ดังนั้น การท่ีผู้บงัคับบญัชาได้มีค าสัง่ลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการครูคนดังกล่าว 
โดยอาศยัเหตขุ้างต้น จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ(ผู้ถูกฟ้องคด ี

ที่ ๑) มคี าสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืน ๕ % ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นขา้ราชครู เป็นเวลา ๑ เดอืน ด้วยเหตุ 
มพีฤตกิารณ์เป็นทีอ่บัอายขายหน้าต่อบุคคลอื่นและเป็นการเสยีชื่อเสยีง เป็นการกระท าความผดิ
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีไม่ร ักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิข์องต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการของตนมใิห้เสื่อมเสยี กระท าการอนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ตามมาตรา ๙๘ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีที่ผู้ฟ้องคด ี
พานางสาว ว. ลูกจา้งชัว่คราวซึ่งปฏบิตังิานในที่ท างานเดยีวกนัไปร่วมประเวณี โดยปรากฏว่า 
ฝ่ายหญงิไดแ้จง้ความรอ้งทุกข ์แต่พนักงานสอบสวนมคีวามเหน็สัง่ไม่ฟ้อง ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์
ค าสัง่ลงโทษทางวนิยัต่อคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลยั ชุดที ่๒ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแลว้เหน็ว่า ค าสัง่ตดัเงนิเดอืนผู้ฟ้องคดนีัน้มใิช่เป็นการสัง่ลงโทษ
ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดถีูกแจ้งความร้องทุกข์ กรณีเป็นการสัง่ลงโทษทางวนิัยผู้ฟ้องคดดี้วยเหตุ 
พาหญงิอื่นทีม่ใิช่ภรรยาของตน และเป็นผูป้ฏบิตังิานในสถานที่ท างานเดยีวกบัตนไปในโรงแรม
เพื่อเจตนาร่วมประเวณีซึ่งถือเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัง่ลงโทษ 
ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 
กบัพฤตกิรรมแห่งการกระท าผดิแลว้ ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่
เพกิถอนค าสัง่ทีใ่หล้งโทษตดัเงนิเดอืนดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
โดยที่มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๖๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ ก าหนดใหน้ าพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                                                        
 ๓-๔ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ 
 มาตรา ๔ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการครโูดยอนุโลม เวน้แต่ในพระราชบญัญตันิี้จะไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 
 ในกรณีที่น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคับตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดาอ านาจและ 
หน้าทีข่อง ก.พ. เป็นอ านาจและหน้าทีข่อง ก.ค. และในกรณีใดที่กฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนก าหนดให้ ก.พ. 
ออกกฎ ก.พ. หรอืระเบยีบ ในกรณนีัน้ ให ้ก.ค. ออกกฎ ก.ค. หรอืระเบยีบแทน 
 บรรดาค าว่า “ขา้ราชการพลเรอืน” ทีม่อียู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่นใด ใหห้มายความรวมถงึ
ขา้ราชการครดูว้ย เวน้แต่จะไดม้กีฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดบญัญตัไิวส้ าหรบัขา้ราชการครโูดยเฉพาะ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
๑๐๗๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ซึ่งถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา ๑๐๓๕ แห่ง
พระราชบญัญตัดิงักล่าว ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืนหรอืลดขัน้
เงนิเดอืนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามเีหตุอนัควรลดหย่อนจะน ามาประกอบ 
การพจิารณาลดโทษก็ได้ และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง๖ แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ก าหนดให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิข์องต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกค าสัง่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕ %  
เป็นเวลา ๑ เดอืน เนื่องจากเหน็ว่ามพีฤตกิารณ์เป็นการกระท าผดิวนิัยกรณีถูกด าเนินคดอีาญา
ขอ้หาขม่ขนืกระท าช าเราหญงิซึง่มใิช่ภรยิาของตนโดยใชก้ าลงั แมใ้นการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนจะมคีวามเหน็สัง่ไม่ฟ้องเพราะน่าเชื่อว่าฝ่ายหญิงยนิยอมและมไิด้มกีารบงัคบัข่มขนื
กระท าช าเรา แต่พฤติการณ์ดงักล่าวท าให้เป็นที่อับอายขายหน้าต่อบุคคลอื่นและเ ป็นการ 
เสยีชื่อเสยีง เป็นการกระท าผดิวนิัยอย่างไม่รา้ยแรงกรณีไม่รกัษาชื่อเสยีงของตนและไม่รกัษา 
เกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย กระท าการอันได้ชื่อว่า 
เป็นผูป้ระพฤตชิัว่ ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ 
สมควรได้รบัโทษตดัเงนิเดอืน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดอืน ถอืไดว้่าผูฟ้้องคดใีนฐานะเป็นขา้ราชการคร ู

                                                                                                                                                               
 มาตรา ๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวกบัวินัยและการรกัษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์  
ใหบ้รรดาอ านาจและหน้าทีข่อง ก.พ. เป็นอ านาจและหน้าทีข่อง ก.ค. อ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. จงัหวดั 
เป็นอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค. กรม หรอื อ.ก.ค. จงัหวดั แล้วแต่กรณี และให้อ านาจและหน้าที่ของผู้มอี านาจสัง่บรรจุ 
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอ านาจและหน้าที่ของผู้มอี านาจสัง่บรรจุ 
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตันิี้ 
 ๕-๖ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    มาตรา ๙๘ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งรกัษาชือ่เสยีงของตน และรกัษาเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการ
ของตนมใิหเ้สือ่มเสยี โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัไดช้ือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐๓ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผู้ใดกระท าผดิวนิัยอย่างไม่รา้ยแรงใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์
ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผดิ ถ้ามเีหตุอนัควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการ
พจิารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรบัการลงโทษภาคทณัฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผดิวินัยเล็กน้อย หรอืมเีหตุอันควรลดหย่อน  
ซึ่งยงัไม่ถงึกบัจะต้องถูกลงโทษตดัเงนิเดอืน ถ้าผูบ้งัคบับญัชาเหน็ว่าผูน้ัน้ควรจะต้องไดร้บัโทษสูงกว่าทีต่นมอี านาจสัง่ลงโทษ  
ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้ทีม่อี านาจเพือ่ใหพ้จิารณาด าเนินการเพือ่ลงโทษตามควรแก่กรณี 
 ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย  และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
หรอืว่ากล่าวตกัเตอืนกไ็ด ้ 
 การลงโทษตามมาตรานี้  ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสัง่ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ในสถานโทษและ 
อตัราโทษใดไดเ้พยีงใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 
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มพีฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฐานะการเป็นขา้ราชการครูที่นอกจากจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งวินัยข้าราชการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบข้าราชการครูและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนแล้ว ข้าราชการครู 
ยังจะต้องประพฤติตนให้เป็นไปตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู ในอันที่จะ 
เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ศษิยท์ัง้หลายอกีดว้ย  อกีทัง้ การเขา้ไปในโรงแรมของผู้ฟ้องคดกีบันางสาว ว. 
สองต่อสองซึง่เป็นโรงแรมที่มโีรงจอดรถยนต์ตดิกบัห้องพกั โดยโรงจอดรถยนต์มลีกัษณะห้อง
โล่งไมม่ปีระตูหรอืมา่นปิดเปิด สามารถเหน็รถยนต์จากดา้นนอกไดอ้ย่างชดัเจน จงึถอืเป็นความ
สมัครใจของผู้ฟ้องคดีเองที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์กับนางสาว ว. ซึ่งมิใช่ภรรยาตน ทัง้ที ่
ผู้ฟ้องคดมีบีุตรและภรรยาอยู่แล้ว การกระท าดงักล่าวของผู้ฟ้องคดยี่อมไม่เหมาะสมและขดัต่อ
ประเพณีอนัดงีาม จรรยาบรรณครูและความรูส้กึของสงัคมทัว่ไป เป็นการไม่รกัษาชื่อเสยีงของตน
และไม่ร ักษาเกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน พฤติกรรมดังกล่าวถือได้ว่า 
เป็นการกระท าอนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ ซึ่งเป็นความผดิวนิัยอย่างไม่รา้ยแรง ยิง่ไปกว่านัน้แมว้่าจะไม่มผีล
การลงโทษอาญาแก่ผูฟ้้องคดกีต็าม แต่ผลการลงโทษทางวนิัยกห็าจ าต้องมผีลไปทางเดยีวกนัไม ่ 
เพราะกระบวนการพจิารณาทางวนิัยและทางอาญามคีวามแตกต่างกนั การรบัฟงัพยานหลกัฐาน 
กย็่อมแตกต่างกนั ทัง้การมอียู่ของพยานหลกัฐานและการให้ถ้อยค าหรอืการเบกิความของพยาน
อาจจะมคีวามแตกต่างกนัได้ กล่าวคอื ในคดอีาญานัน้ศาลจะพพิากษาลงโทษจ าเลยได้ต่อเมื่อ 
มพียานหลกัฐานปรากฏชดัแจ้งปราศจากข้อสงสยั ส่วนการลงโทษทางวินัยผู้บังคับบัญชา
สามารถใช้ดุลพนิิจสัง่ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้โดยพจิารณาจากพยานหลกัฐานและพฤตกิารณ์
ของผูถู้กกล่าวหาที่ปรากฏในส านวนของคณะกรรมการสอบสวนเป็นส าคญั โดยไม่จ าเป็นต้อง
ปรากฏพยานหลกัฐานชดัแจง้ปราศจากขอ้สงสยัดงัเช่นคดอีาญา และไม่ต้องรอฟงัผลคดอีาญา
แต่อยา่งใด  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดพ้จิารณาความผดิและก าหนดโทษทีล่งแก่ผูฟ้้องคดี
โดยลงโทษตดัเงนิเดอืน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดอืน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบ
ข้าราชการครูฯ ประกอบกบัมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนฯ  
และกฎ ก.ค. ฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการคร ู
พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน และการที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๒๔/๒๕๕๔) 

 
 
 



 
 
๑๐๘๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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๒.๑.๓  ค าสัง่ลงโทษลดขัน้เงินเดือน 
 

 - กรณีข้าราชการไม่ตัง้ใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 

พฤติการณ์ของข้าราชการครท่ีูลาป่วยภายในปีงบประมาณเดียว 
รวมทัง้ส้ิน ๒๐ ครัง้ เป็นเวลา ๖๗ วนั และขาดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน ๘๖ คาบ 
ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน ๒๔ คาบ ถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีพฤติการณ์ไม่ตัง้ใจปฏิบติัหน้าท่ี 
ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ อนัเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ดงันัน้ การท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าสัง่ลงโทษลดขัน้เงินเดือนข้าราชการครูดงักล่าว  
จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง  
ผู้ฟ้องคดีร ับราชการครูในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ก าแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มกีรณีร้องเรยีนกล่าวหาซึ่งกันและกันระหว่างผู้ฟ้องคดี
รวมทัง้ข้าราชการครูกบันาย ส. ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชรว่า ต่างฝ่ายต่างกระท าการไม่ชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
เป็นเหตุให้เกดิความเสยีหาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (กรมอาชวีศกึษา เดมิ)  
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) จงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิกรณีดงักล่าว ผลการ
สอบสวนได้ความว่าผู้ฟ้องคดมีพีฤตกิารณ์กระท าผดิวนิัยไม่รา้ยแรง กล่าวคอื ผู้ฟ้องคดไีม่ไป
ปฏบิตัิราชการที่วทิยาลยัต้นสงักัด โดยไม่ยื่นใบลากิจล่วงหน้าและได้ยื่นใบลาป่วยย้อนหลงั  
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าผู้ฟ้องคดไีม่ได้ป่วยจรงิ คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าของผู้ฟ้องคดีผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ  
และไมป่ฏบิตัติามระเบยีบของราชการ ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบด้วย จงึมีค าสัง่ลงโทษภาคทัณฑ ์
ผูฟ้้องคดตีามค าสัง่ที ่๘๗/๒๕๔๑ ผูฟ้้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว เนื่องจากเหน็ว่าไม่เปิดโอกาส
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและโต้แย้งคัดค้านก่อนออกค าสัง่ แต่ อ.ก.ค. กรม ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
กลับมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมเีหตุอันควรสงสัยว่า 
หยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ บกพร่องในหน้าทีร่าชการ หรอืประพฤตติน
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ราชการ โดยลาหยุดบ่อยครัง้และไม่ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที่ราชการ 
และได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิเพิม่เติม ซึ่งผลการสอบสวนฟงัได้ว่า 
กรณลีาหยดุราชการบ่อยครัง้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟ้้องคดลีาป่วย ๒๐ ครัง้ เป็นเวลา 
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๖๗ วัน การลาหยุดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะบางครัง้  
ไม่อาจจัดอาจารย์เข้าสอนแทน กรณีไม่ตัง้ใจปฏิบัติหน้าที่การสอน ปรากฏว่าผู้ฟ้องคด ี
ขาดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๓๙ จ านวน ๘๖ คาบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๓๙ จ านวน ๒๔ คาบ 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ตัง้ใจปฏบิตัิหน้าที่ราชการ 
ให้เกิดผลดีแก่ราชการและเป็นความผิดวินัยตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เห็นควรลงโทษลดขัน้เงินเดือน ๑ ขัน้  
และติดตามความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้พจิารณาและมคี าสัง่ลงโทษ 
ลดขัน้เงนิเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขัน้ ตามค าสัง่ที่ ๒๐๔๙/๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ดงักล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนไม่สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอ้กล่าวหาใหผู้ฟ้้องคดทีราบ และเมือ่ผูฟ้้องคดขีอเปลีย่นคณะกรรมการสอบสวน ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ไม่อนุญาตแต่ได้เพิม่กรรมการสอบสวนอีก ๑ คน จนล่วงพ้นเวลา ๑๕ วนั ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
กไ็มต่อบขอ้คดัคา้นการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนของผูฟ้้องคด ี ต่อมา ศาลปกครองชัน้ต้น
ไดม้คี าพพิากษาเพกิถอนค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑผ์ูฟ้้องคดตีามค าสัง่ที ่๘๗/๒๕๔๑ ส่วนค าขออื่น
ให้ยก ผู้ฟ้องคดจีงึได้อุทธรณ์คดัคา้นค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นที่ยกค าขอกรณีขอให้
เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ที ่๒๐๔๙/๒๕๔๑ เรือ่ง ลงโทษลดขัน้เงนิเดอืนผู้ฟ้องคด ี 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เมื่อกรรมการสอบสวนที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านเป็นกรรมการสอบสวน 

ทีผู่้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ แต่งตัง้ ณ วนัที่ ๒๕ มนีาคม ๒๕๔๐  ดงันัน้ แมจ้ะไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิชดัแจง้
ว่าผู้ฟ้องคดทีราบค าสัง่ดงักล่าวเมื่อใด แต่เมื่อในหนังสอืทีผู่้ฟ้องคดมีถีงึอธบิดกีรมอาชวีศกึษา 
เรื่อง ขอเปลี่ยนตัวกรรมการระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้พบกรรมการสอบสวนดังกล่าวแล้วตัง้แต่ 
วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ จงึเหน็ไดว้่า การยืน่ค าคดัคา้นดงักล่าวล่วงพน้ระยะเวลาทีก่ าหนด
ไวใ้นขอ้ ๙ วรรคสอง๗ ของกฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ แลว้  นอกจากนี้ ยงัปรากฏว่า 

                                                        
 ๗ กฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๑๘  
ว่าดว้ยการสอบสวนพจิารณา 

ขอ้ ๙ ผูถู้กกล่าวหาอาจคดัคา้นผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรอืผู้ช่วยเลขานุการ  
ซึง่มเีหตุอนัจะท าใหก้ารสอบสวนไมไ่ดค้วามจรงิและยุตธิรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ได้ 

(๑) เป็นผูไ้ดรู้เ้หน็เหตุการณ์ในขณะกระท าผดิวนิยัตามเรือ่งทีก่ล่าวหา 
(๒) เป็นผูม้ปีระโยชน์ไดเ้สยีในเรือ่งทีส่อบสวน 
(๓) เป็นผูม้เีหตุโกรธเคอืงกบัผูถู้กกล่าวหา 
(๔) เป็นคู่สมรส หรอืญาติโดยเกี่ยวขอ้งเป็นบุพการหีรอืผู้สบืสนัดานหรอืพี่น้องร่วมบดิาและมารดาหรอืร่วมแต่บดิา 

หรอืมารดากบัผูก้ล่าวหา 



 
 
๑๐๘๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ผู้ฟ้องคดไีด้ขอเปลี่ยนตัวคณะกรรมการสอบสวนด้วยเหตุว่ามคีณะกรรมการ ๒ คน วางตัว 
ไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่หรือต าแหน่งของคณะกรรมการสอบสวน อาจส่งผลกระทบ 
ต่อความเป็นธรรมหรอืความเป็นกลางในฐานะคณะกรรมการสอบสวน โดยกรรมการสอบสวน 
บางคนแสดงกริยิาท่าทางไม่พอใจผู้ฟ้องคด ีและกรรมการสอบสวนอีกสองคนรูจ้กักบันาย ส. 
และยงัเป็นคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
เรื่องรอ้งเรยีนของขา้ราชการครกูบัผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ซึง่มไิดเ้ป็นเหตุที่จะขอเปลีย่นตวักรรมการได้
ตาม กฎ ก.พ. ดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม แมค้ าคดัค้านของผู้ฟ้องคดจีะยื่นเกนิก าหนดเวลาและ 
ไม่มเีหตุอ้างตามกฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึง่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ไม่จ าต้องพจิารณา
ค าคัดค้านดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ให้ความเป็นธรรมโดยได้ประสานกับส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธกิารขอให้แต่งตัง้นิติกร ๑ คน จากส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และต่อมาก็ได้มีค าสัง่แต่งตัง้ นิติกร 
จากส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก ๑ คน กรณีจงึเห็นได้ว่า  
เมื่อข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไม่ต้องด้วยเหตุคัดค้านและยื่นเกินก าหนดเวลาตามข้อ ๙  
ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ จึงไม่มีผลให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
คณะกรรมการสอบสวน  ดงันัน้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดทีราบผลการวนิิจฉัย 

                                                                                                                                                               
  การคดัคา้น ใหท้ าเป็นหนงัสอืยืน่ต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนภายในเจด็วนันับแต่วนัทราบค าสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวน หรอืนับแต่วนัทราบเหตุแห่งการคดัค้าน โดยแสดงเหตุผลที่คดัค้านนัน้ด้วยว่าจะท าให้การสอบสวน 
ไมไ่ดค้วามจรงิและยุตธิรรมอย่างไร 
      ในกรณีทีผู่ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเห็นว่า การคดัคา้นนัน้ไม่มเีหตุอนัควรรบัฟงั กใ็ห้ผูส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนสัง่ยกค าคดัค้าน และใหพ้จิารณาสัง่การใหแ้ล้วเสรจ็ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืคดัค้าน  
แล้วรบีแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่คดัค้านทราบ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวน การสัง่ยก 
ค าคดัคา้นใหเ้ป็นทีสุ่ด ถา้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนไมส่ัง่ยกค าคดัคา้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าการคดัคา้น
นัน้มเีหตุรบัฟงัได ้และให้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่ให้ผูท้ ีถู่กคดัคา้นพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
เลขานุการ หรอืผูช้่วยเลขานุการโดยเรว็ 

ในกรณีทีผู่ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเหน็ว่า การคดัคา้นนัน้มเีหตุอนัควรรบัฟงัได ้ก็ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนสัง่ใหผู้ท้ ีถู่กคดัคา้นพน้จากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการหรอืผูช้่วยเลขานุการ และให้
พจิารณาสัง่การใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืคดัคา้น แต่ถ้าผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนพจิารณา
เหน็ว่า การใหผู้ท้ ีถู่กคดัค้านซึ่งเป็นผูรู้้เหน็เหตุการณ์ในขณะกระท าผดิวนิัยตามเรื่องทีก่ล่าวหาร่วมในคณะกรรมการสอบสวนดว้ย 
จะเป็นประโยชน์ยิง่กว่า เพราะจะท าให้ไดค้วามจรงิ จะสัง่ยกค าคดัคา้นก็ได้โดยแสดงเหตุผลว่าจะไดค้วามจรงิอย่างไร  ทัง้นี้  
ใหส้ ัง่การใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืคดัคา้น แลว้รบีแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาที่คดัคา้นทราบ และส่งเรื่อง 
ใหค้ณะกรรมการสอบสวนรวมไวใ้นส านวนการสอบสวน การสัง่ยกค าคดัคา้นใหเ้ป็นทีสุ่ด ถา้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
ไม่สัง่การภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่าการคดัค้านนัน้มเีหตุรบัฟงัได ้และให้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่ให ้
ผูท้ีถู่กคดัคา้นพน้จากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรอืผูช้่วยเลขานุการโดยเรว็  

การที่ผู้ส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่ให้ผู้ที่ถูกคดัค้านพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
เลขานุการ หรอืผูช้่วยเลขานุการ ไมก่ระทบกระเทอืนถงึการสอบสวนทีผู่น้ัน้ไดร้่วมด าเนินการไปแลว้ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๘๓ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เกนิกว่าสบิหา้วนัตามระยะเวลาทีข่อ้ ๙ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ก าหนด 
ก็ไม่ท าให้คณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ขัน้ตอน  
การสอบสวนจึงชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า ผู้ฟ้องคดมีพีฤตกิารณ์ลาป่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวม ๒๐ ครัง้ 
เป็นเวลา ๖๗ วนั และขาดสอนในภาคเรยีนที ่๑/๒๕๓๙ จ านวน ๘๖ คาบ ภาคเรยีนที ่๒/๒๕๓๙ 
จ านวน ๒๔ คาบ ยอ่มถอืไดว้่าเป็นผูท้ีม่พีฤตกิารณ์ไมต่ัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิผลดแีก่ทางราชการ 
อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรอืนฯ การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่ที ่๒๐๔๙/๒๕๔๑ สัง่ลงโทษลดขัน้เงนิเดอืนผูฟ้้องคด ี 
๑ ขัน้ จงึเป็นค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ท่ี อ.๔๒๘/๒๕๕๔) 
 

๒.๒  กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

๒.๒.๑  ค าสัง่ลงโทษปลดออก 
 

- กรณีข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ราชการอย่างร้ายแรง  

 

ข้าราชการระดับ ๖ ซ่ึงได้ร ับมอบหมายจากผู้บ ังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าเรือนจ า โดยสภาพย่อมต้องทราบระเบียบและข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักรมราชทณัฑเ์ป็นอย่างดี การท่ีเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวน าตวัผู้ต้องขงัออกจาก
เรือนจ าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบกรมราชทณัฑ ์ 
จึงย่อมน ามาซ่ึงความเสียหายต่อกรมราชทณัฑ์และท าให้ประชาชนเส่ือมความเช่ือถือ 
ในการปฏิบติัราชการของกรมราชทณัฑแ์ละข้าราชการในสงักดัในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรฐัท่ีมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องขงัตามค าพิพากษาของศาล พฤติการณ์ดงักล่าว 
ถือได้ว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและไม่รกัษา 
เกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหน้าท่ีราชการอนัตนด ารงอยู่ อนัเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ดงันั้น การท่ีอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีค าสัง่ลงโทษปลดเจ้าหน้าท่ีคนดงักล่าวออกจาก

                                                        
 

๘ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๘๓ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้กดิผลดหีรอืความกา้วหน้าแก่ราชการ 



 
 
๑๐๘๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ราชการ อนัเป็นโทษระดบัต า่สุดส าหรบัการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจในการลงโทษท่ีเหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท า 
ตามมาตรฐานการลงโทษแล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดเีป็นขา้ราชการพลเรอืน ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

งานอบรมและฝึกวชิาชพี ๖ ปฏบิตัหิน้าที่หวัหน้าเรอืนจ าชัว่คราว เจา้หน้าที่ราชทณัฑร์อ้งเรยีน
ต่อผูบ้ญัชาการเรอืนจ าว่าผูฟ้้องคดพีาผูต้้องขงัจ านวน ๕ คน กลบัจากภายนอกเรอืนจ าในเวลา
กลางคืนและได้ไขกุญแจเปิดประตูห้องขงัให้ผู้ต้องขงักลับเข้าเรือนนอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เจ้าหน้าที่ผู้ร้องเรยีนปฏิบตัิหน้าที่เวรยามอยู่ อธบิดกีรมราชทณัฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จงึมคี าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยแก่ผู้ฟ้องคด ีผลการสอบสวนเหน็ควรลงโทษปลดออก
จากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.พ. เพื่อพจิารณา ผลการพจิารณา 
เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรงฐานจงใจไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็น
ความผิดฐานประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง จึงมีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ  
ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้มคี าสัง่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว 
ต่อ ก.พ.  ต่อมา รองนายกรฐัมนตรีปฏิบตัิราชการแทนนายกรฐัมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสัง่ 
ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคดีจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรอืมคี าสัง่เพกิถอน 
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ร ับผู้ฟ้องคดีกลับ 
เขา้รบัราชการตามเดมิ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
จากขอ้เทจ็จรงิเหน็ได้ว่า เมื่อนักโทษเดด็ขาดซึ่งเป็นประจกัษ์พยาน

และเป็นบุคคลที่ใกล้ชดิกบัเหตุการณ์ซึ่งน่าเชื่อว่าได้รูเ้ห็นข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคด ี
ถูกกล่าวหา ต่างให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวนิยัสอดคลอ้งกนัว่า ผูฟ้้องคดไีดก้ระท าการตามทีถู่กกล่าวหาจรงิ โดยไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิ
ว่าพยานบุคคลดงักล่าวเคยมสีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูฟ้้องคดมีาก่อน กรณีจงึไม่มเีหตุอนัควรสงสยั
ว่าจะให้การปรกัปร าหรอืใส่รา้ยผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด ส าหรบัพยานทีผู่้ฟ้องคดกีล่าวอ้างต่อศาล 
ก็เป็นเพยีงการรบัรองความประพฤติของผู้ฟ้องคด ีแต่ก็มไิด้ยนืยนัขอ้เท็จจรงิตามที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้าง จงึเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้น าผู้ต้องขงัออกไปจากห้องขงัในเวลากลางคืนโดยไม่มเีหตุ 
อันสมควรจริง  ยิ่งไปกว่านัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดบั ๖ ได้รบัมอบหมายจาก
ผู้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าเรอืนจ า ซึ่งโดยสภาพย่อมต้องทราบเกี่ยวกบัระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งตามที่กรมราชทณัฑว์างกรอบไว้เป็นอย่างด ีแต่ผูฟ้้องคดกีลบัน าผู้ต้องขงั
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ตามค าพพิากษาของศาลออกไปจากเรอืนจ าโดยไม่มเีหตุอนัสมควร อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
และระเบยีบกรมราชทณัฑ ์การกระท าของผูฟ้้องคดยีอ่มน ามาซึง่ความเสยีหายต่อกรมราชทณัฑ์
และท าให้ประชาชนเสื่อมความเชื่อถอืในการปฏบิตัิราชการของกรมราชทณัฑ์และข้าราชการ 
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง  
ตามค าพิพากษาของศาล พฤติการณ์และการกระท าของผู้ฟ้องคดีจงึถือได้ว่าเป็นการจงใจ 
ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและไม่รกัษาเกียรติศักดิใ์นต าแหน่งหน้าที่
ราชการอนัตนด ารงอยู ่จงึเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง ประกอบกบัมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง๙ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสัง่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ  
อันเป็นโทษระดับต ่ าสุดส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ  
ในการลงโทษที่เหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าของผู้ฟ้องคด ี
ตามมาตรฐานการลงโทษแลว้ ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าว จงึเป็นค าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๔๐/๒๕๕๔) 

 

- กรณีข้าราชการละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 

 

ข้าราชการผู้ ใดไม่ได้ปฏิบัติราชการเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน  
โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ขออนุญาตผู้บงัคบับญัชาไปปฏิบติัราชการในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าข้าราชการผู้นั ้นละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
ติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตุผลอนัควร หรือมีพฤติการณ์ 
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงอาจถกูลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ แห่ง
พระราชบญัญติัเดียวกนั 

                                                        
 ๙ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษปลดออก  
หรอืไล่ออก ตามความรา้ยแรงแห่งกรณ ีถา้มเีหตุอนัควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด ้แต่หา้มมใิหล้ดโทษ
ลงต ่ากว่าปลดออก  ทัง้นี้ ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง 
   ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
๑๐๘๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีร ับข้าราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  

จงัหวดัก าแพงเพชร มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ กรณีผูฟ้้องคดถีูกกล่าวหา
ว่าละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล  
อนัสมควร ผลการสอบสวนปรากฏว่ามมีูล ผู้ว่าราชการจงัหวดัก าแพงเพชรจงึมคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผลการพิจารณาคณะกรรมการด าเนินการ 
ทางวนิัยมมีตวิ่า ผู้ฟ้องคดไีม่ลงชื่อปฏบิตังิานตลอดจนไม่เขา้ร่วมประชุมเฉพาะกจิและประชุม
ประจ าเดือน โดยไม่ปรากฏหลกัฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตไปราชการท้องที่แต่อย่างใด 
รวมทัง้ไม่มพียานเอกสารที่ชดัเจนว่าผู้ฟ้องคดปีฏบิตังิานเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการเกษตรอยู่ที่
ต าบลนาบ่อค าตามทีผู่้ฟ้องคดกีล่าวอ้าง พฤตกิารณ์ของผู้ฟ้องคดดีงักล่าวเป็นการละทิง้หน้าที่
ราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสบิห้าวนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร แต่โดยที่ 
ผู้ฟ้องคดไีด้กลบัมาปฏบิตัิหน้าที่ราชการอีก ประกอบกบัผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิงานด้วยดมีาตลอด  
จงึเหน็ควรลงโทษปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ ซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดัก าแพงเพชรเหน็ชอบดว้ย
กบัความเหน็ของคณะกรรมการด าเนินการทางวนิัยและส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จงัหวดัก าแพงเพชร
พิจารณา อ.ก.พ. จังหวัดก าแพงเพชรได้พิจารณาแล้วมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ  
ผู้ว่าราชการจงัหวัดก าแพงเพชรจึงมีค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคด ี
ยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑) ผลการพจิารณา 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มมีติให้รายงานนายกรฐัมนตร ี(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) เพื่อพิจารณาสัง่การให้ 
กรมส่งเสรมิการเกษตรสัง่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการตัง้แต่วนัที ่
ทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัก าแพงเพชรออกค าสัง่ลงโทษตามค าสัง่เดมิ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ไดม้คี าสัง่
ให้ด าเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ลงโทษดังกล่าวไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้มีมติลงโทษต ่ ากว่าขัน้ปลดออกจากราชการหรือ 
ไมม่คีวามผดิ และใหส้ทิธแิก่ผูฟ้้องคดกีลบัเขา้รบัราชการตามเดมิ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดมีไิด้ลงชื่อปฏิบตัิ

ราชการเนื่ องจากผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีไม่เข้มงวดกับการลงชื่อ หากแต่ยึดถือการ
ปฏบิตังิานในพื้นที่เป็นหลกั โดยขอให้งานเสรจ็ตามเป้าหมายและเป็นผลดแีก่ทางราชการและ
สามารถลงชื่อภายหลงัได้โดยเจา้หน้าทีทุ่กคนยดึถอืปฏบิตัมิาชา้นาน นัน้ ขอ้กล่าวอ้างดงักล่าว
ปราศจากพยานหลกัฐานสนบัสนุน  อกีทัง้ หากขอ้กล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดดีงักล่าวเป็นความจรงิ  
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แล้วเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่มกีารลงลายมอืชื่อในระหว่างวนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๐ ถึงวนัที ่ 
๒๐ มนีาคม ๒๕๔๑ ภายหลงัจากทีผู่ฟ้้องคดไีดป้ฏบิตังิานตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอ้าง  นอกจากนี้ 
ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคด ี
ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและท าการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
การเกษตรกับเกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบลนาบ่อค านั ้น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ได้สอบปากค าพยานแล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ออกปฏบิตัิงานตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง 
แต่อย่างใด  ดงันัน้ เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดีรบัราชการในต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเกษตร แต่กลบัไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการตัง้แต่วนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๐ 
ถงึวนัที่ ๒๐ มนีาคม ๒๕๔๑ เป็นเวลารวม ๙๕ วนั โดยผู้ฟ้องคดไีม่ได้เขา้ร่วมประชุมเฉพาะกิจ 
ในทุกวันจนัทร์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ตลอดจนไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการ 
และไมไ่ดข้ออนุญาตไปปฏบิตัริาชการในทอ้งทีใ่นช่วงเวลาดงักล่าวแต่อย่างใด อนัถอืว่าเป็นการ 
ละทิง้หน้าทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสบิหา้วนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
หรอืมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถงึความจงใจไมป่ฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ และเป็นความผดิ
วนิัยอย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง๑๐ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดอีาจถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกจากราชการได้ตามมาตรา ๑๐๔ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันแล้ว   ด้วยเหตุนี้  เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอ านาจ 
ในการวนิิจฉัยอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดตีามมาตรา ๑๒๖๑๑ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 

                                                        
 ๑๐-๑๑ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๙๒  ฯลฯ ฯลฯ 
  การละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
หรอืละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกินกว่าสบิห้าวนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร หรอืโดยมพีฤติการณ์  
อนัแสดงถงึความจงใจไมป่ฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายในสามสิบวนันับแต่ 
วนัทราบค าสัง่ เมือ่ ก.พ. ไดพ้จิารณาวนิิจฉยัแลว้ ใหร้ายงานนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรี 
ไม่เห็นด้วยกบัมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรฐัมนตรแีล้วยงัยืนยนัตามมติเดมิ ให้ ก.พ. รายงา น 
ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาวนิิจฉยั 
 การอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสัง่การหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ  
หรอืใหเ้ปลีย่นแปลงค าสัง่ของผูบ้ ังคบับญัชา หรอืใหด้ าเนินการประการใด ใหก้ระทรวง ทบวง กรมด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายกรฐัมนตรหีรอืมตคิณะรฐัมนตร ีและเมือ่นายกรฐัมนตรสีัง่การหรอืคณะรฐัมนตรมีมีตติามวรรคหนึ่งเป็นประการใด
แลว้จะอุทธรณ์ต่อไปอกีมไิด ้
 ในกรณทีีส่ ัง่ใหผู้อุ้ทธรณ์กลบัเขา้รบัราชการ ใหน้ ามาตรา ๑๐๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 



 
 
๑๐๘๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พลเรือนฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ท าการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้รายงาน 
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ พิจารณาสัง่การให้กรมการส่งเสริมการเกษตรสัง่ลดโทษผู้ฟ้องคด ี
จากไล่ออกเป็นปลดผู้ ฟ้องคดีออกจากราชการตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายดังกล่ าว  
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สัง่การตาม 
มติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ การสัง่การของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่นกนั  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๕๒/๒๕๕๔)  

 

- กรณี ข้าราชการกระท าการอันได้ ช่ือ ว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ 
อย่างร้ายแรง  

 

   พฤติกรรมของข้าราชการครูท่ีพานักเรียนเข้าห้องพยาบาลแล้ว
ขึ้นไปนอนกอดนักเรียนดงักล่าวบนเตียง และชอบหาโอกาสพูดจาหยอกล้อและเข้าไป
สนิทสนมกบัเดก็นักเรียนในเชิงชู้สาวซ่ึงเกินกว่าวิสยัอนัดีงามของผู้เป็นครจูะพึงกระท า  
อีกทัง้ ยงัได้ชกัชวนเดก็นักเรียนทัง้ชายและหญิงให้ไปท างานในสถานท่ีซ่ึงจ าหน่ายสุรา
และเบียรใ์นเวลากลางคืนโดยให้นักเรียนบริการรินสุราและเบียรแ์ก่ลูกค้า กรณีจึงเป็น
การกระท าท่ีไม่เหมาะสม และเป็นการกระท าอนัถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะผู้ฟ้องคดีเ ป็นข้าราชการครู มีผู้กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

อย่างรา้ยแรง ๓ กรณี คอื (๑) พานักเรยีนหญงิชัน้อนุบาล ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดที าการสอนประจ าชัน้ 
เข้าห้องพยาบาล แล้วขึน้ไปนอนกอดนักเรยีนดงักล่าวบนเตียง (๒) พานักเรยีนหญงิและชาย 
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นไปท างานในร้านคาราโอเกะของผู้ฟ้องคดีซึ่งจ าหน่ายสุราและเบียร ์
ในเวลากลางคืนและให้นักเรียนบางคนรินสุราและเบียร์แก่ลูกค้า และได้เลิกกระท าการ 
เพราะผู้บงัคบับญัชาสัง่ห้ามและผู้ปกครองไม่อนุญาต และ (๓) ชกัชวนเดก็หญงิ ช. นักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไปเทีย่วน ้าตกและลงเล่นน ้าดว้ยกนั โดยมคีวามสนิทสนมกบัเดก็นักเรยีน
เป็นพิเศษส่อไปในทางชู้สาว ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒ 
(ผู้อ านวยการการประถมศกึษาจงัหวดัสงขลา เดมิ) (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓) ได้ด าเนินการสบืสวน
ขอ้เทจ็จรงิแล้วเหน็ว่ากรณีมมีูลตามขอ้กล่าวหา จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย  
กบัผู้ฟ้องคด ีซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ว่า  
ผู้ฟ้องคดีได้กระท าการดังกล่าวจริงตามข้อกล่าวหาทัง้สามประการ ซึ่งพฤติการณ์และ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๘๙ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

การกระท าของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระท าการอันได้ชื่อว่า 
เป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ พจิารณาแล้ว
เห็นชอบด้วย จึงได้ให้เสนอ อ.ก.ค. จังหวัดสงขลาพิจารณา และ อ.ก.ค.  จังหวัดสงขลา 
ได้มมีตอินุมตัติามที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จงึออกค าสัง่ปลดผู้ฟ้องคดอีอกจาก
ราชการ ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ลงโทษดงักล่าวต่อ ก.ค. ซึ่ง ก.ค. พจิารณาแล้วมมีตใิห้ยกอุทธรณ์ 
และนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่ใหย้กอุทธรณ์ตามมตขิอง ก.ค. ผูฟ้้องคดเีหน็ว่าตนเองไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนค าสัง่ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคด ี
ออกจากราชการดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงัได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ด าเนินการ 

ทางวนิัยแก่ผู้ฟ้องคดโีดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
ชุดดังกล่ าวได้ด าเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยสอบปากค าพยาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการชี้แจง 
ขอ้กล่าวหาตลอดจนน าพยานหลกัฐานเขา้สบืแก้ขอ้กล่าวหา สรุปพยานหลกัฐานให้ผูฟ้้องคดทีราบ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดไีด้ชี้แจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนและวธิกีาร 
ในการสอบสวนทางวนิยัอยา่งรา้ยแรงทีก่ าหนดไวต้ามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งน ามาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัข้าราชการครูตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ แลว้ ก่อนทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จะมคี าสัง่
ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ  ดงันัน้ การด าเนินการออกค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓  
ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการจงึชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกบัเมื่อกรณีกล่าวหา 
ว่าผู้ฟ้องคดีพาเด็กนักเรียนหญิงซึ่งผู้ฟ้องคดีท าการสอนประจ าชัน้เข้าห้องพยาบาลแล้ว 
ให้ขึ้นนอนบนเตียงและนอนกอดนักเรียนดังกล่าว ได้มีพยานบุคคล  ซึ่งเป็นนักเรียน 
และขา้ราชการครโูรงเรยีนเดยีวกนัใหก้ารสนับสนุนขอ้กล่าวหา โดยต่างใหก้ารสอดคล้องกนัว่า
เหน็ผูฟ้้องคดอียู่ในหอ้งพยาบาลกบัเดก็นักเรยีนหญงิคนดงักล่าว  อกีทัง้ บดิาของเดก็นักเรยีนหญงิ
ได้สอบถามเรื่องดังกล่าวจากเพื่อนนักเรียนของบุตรสาวก็ได้ความว่าเป็นเรื่องจริง  
จากข้อเท็จจรงิดงักล่าวจงึเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิดจรงิตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งการกระท า 
ของผูฟ้้องคดเีป็นการกระท าทีไ่มเ่หมาะสมระหว่างครกูบัศษิยซ์ึง่เป็นนกัเรยีนหญงิ  

ส าหรับกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีพานักเรียนชายและหญิง 
ไปท างานที่ร้านคาราโอเกะของผู้ ฟ้องคดีซึ่งจ าหน่ายสุราและเบียร์ในเวลากลางคืน  
โดยให้นักเรยีนคอยให้บรกิารรนิสุราและเบยีร์แก่ลูกค้า โดยผู้ฟ้องคดไีม่ได้รบัความยนิยอม 



 
 
๑๐๙๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จากผู้ปกครองของนักเรยีนดงักล่าวก่อนนัน้ เมื่อผูป้กครองและเดก็นักเรยีนที่ผู้ฟ้องคดชีกัชวน 
ใหไ้ปท างานทีร่า้นคาราโอเกะต่างใหก้ารสอดคลอ้งกนัว่าผูฟ้้องคดไีดก้ระท าการตามขอ้กล่าวหาจรงิ 
กรณีจงึท าให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งการน านักเรยีนไปท างาน 
ในสถานทีซ่ึง่จ าหน่ายสุราและเบยีรใ์นเวลากลางคนืและใหน้กัเรยีนคอยใหบ้รกิารรนิสุราและเบยีร์
ให้แก่ลูกค้านัน้ ถอืเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม และส าหรบักรณีทีถู่กกล่าวหาว่า ผูฟ้้องคดไีด้พา
เด็กหญิง ช. ไปเที่ยวน ้าตกแล้วลงเล่นน ้าด้วยกัน และมคีวามสนิทสนมกับเด็กนักเรยีนหญิง 
คนดังกล่าวเป็นพิเศษนั ้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เด็กหญิง ช. ได้ให้ถ้อยค าเป็นพยาน 
ในชัน้สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งค าใหก้ารดงักล่าวสอดคล้องกบัค าให้การของบดิาของเดก็หญงิ ช.  
ทีใ่ห้การกบัคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยานว่าผู้ฟ้องคดไีด้ชกัชวนเดก็หญงิ ช. ไปน ้าตก  
นอกจากนี้ น้องชายและญาตลิูกพีลู่กน้องของเดก็หญงิ ช. ไดใ้หก้ารต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า 
เมื่อไปถึงน ้ าตกผู้ ฟ้องคดีกับเด็กหญิง ช. ได้ลงเล่นน ้ าตกด้วยกัน ส่วนเรื่องที่ผู้ ฟ้องคด ี
ชอบท าตาเจา้ชูใ้ส่และบอกว่าชอบเดก็หญงิ ช. นัน้ เพื่อนนักเรยีนหญงิของเดก็หญงิ ช. ได้ให้การ
ยืนยันว่าได้ร ับฟงัค าบอกเล่าจากเด็กหญิง ช. ถึงการกระท าดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจริง  
รวมถึงข้าราชการครูในโรงเรียนเดียวกันที่ให้การถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคด ี
ชอบหาโอกาสพูดจาหยอกล้อ จับกลุ่มพูดคุยกับนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวจงึเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้กระท าผดิตามขอ้กล่าวหาจรงิและคณะกรรมการ
สอบสวนได้มีความเห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
ตามหนังสอืกระทรวงศกึษาธกิาร ทีก่ าหนดมาตรการหา้มมใิหบุ้คลากรชายเขา้ใกลช้ดิสนิทสนม
กบันักเรยีนหญิงเกินกว่าวสิยัอันดงีามของผู้เป็นครูจะพงึกระท าแล้ว  ดงันัน้ เมื่อพฤติการณ์ 
ของผู้ฟ้องคดทีัง้สามกรณีดงักล่าวเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมและเป็นการกระท าอนัถอืได้ว่า 
เป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้มคี าสัง่ลงโทษ 
ปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ รวมถงึการที ่ก.ค. มมีตใิหย้กอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ีจงึเป็นการใช้
ดุลพนิิจในการออกค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๕๕๓/๒๕๕๔) 

 

การพิจารณาว่าการกระท าใดจะถือเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสงัคมท่ีมีต่อ
การกระท าของข้าราชการผู้นัน้ประกอบกบัเจตนาในการกระท า โดยค านึงถึงพฤติการณ์
ของข้าราชการผู้นัน้ว่าได้กระท าการอนัท าให้ราชการได้รบัความเสียหายต่อภาพพจน์
ช่ือเสียงหรือไม่ และส าหรบัข้าราชการต ารวจนัน้โดยสถานภาพย่อมได้รบัการยกย่อง 
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นับถือจากบุคคลทัว่ไปว่าเป็นผู้มีเกียรติศกัด์ิและศกัด์ิศรี จึงต้องปฏิบติัตามกฎหมาย 
และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
เมื่อข้าราชการต ารวจมีพฤติการณ์ใช้ก าลงัปลุกปล า้กระท าล่วงเกินทางเพศหญิงอ่ืน 
โดยไม่ยินยอม โดยไม่ค านึงว่าเป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรม และเป็นการไม่รกัษา 
เกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการเป็นท่ีรงัเกียจของสังคม  อีกทัง้ ยังด่ืมสุรา 
ขณะปฏิบติัหน้าท่ีจนมึนเมาใช้กริยาวาจาหยาบคาย และน าอาวุธปืนของทางราชการ
ออกมาถือในสภาพพร้อมใช้งาน แล้วพดูจาท้าทายต่อหน้าผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระท าท่ีขาดจิตส านึกของการเป็นข้าราชการต ารวจ 
ผู้อยู่ ในระเบียบวินัย แต่กลับแสดงกริยาอาการเย่ียงนักเลงอันธพาลกระท าการ 
ไม่เหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการต ารวจ พฤติการณ์และการกระท าดงักล่าวจึงได้ช่ือว่า
เป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง การท่ีผู้บ ัญชาการต ารวจภูธรภาคมีค าสัง่ลงโทษ 
ปลดข้าราชการต ารวจคนดงักล่าวออกจากราชการ จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะผู้ฟ้องคดรีบัราชการต ารวจ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวนิัย

อย่างร้ายแรงและถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ต่อมา ผู้บญัชาการต ารวจภูธรภาค ๙  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกค าสัง่ต ารวจภูธรภาค ๙ ที่ ๒๐๑/๒๕๔๗ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคด ี
ออกจากราชการ กรณีใช้ก าลงัปลุกปล ้าล่วงเกินทางเพศนางสาว ว. และออกค าสัง่ต ารวจภูธร 
ภาค ๙ ที ่๒๐๒/๒๕๔๗ ลงโทษปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ กรณีดื่มสุราในขณะปฏบิตัหิน้าที ่ 
ใช้วิทยุสื่อสารในเรื่องส่วนตัวโดยใช้ถ้อยค าหยาบคาย น าอาวุธปืนออกมาถือไว้ในลกัษณะ 
ทีน่่าหวาดเสยีวแก่บุคคลอื่น และน าอาวุธปืนของทางราชการออกนอกทีต่ ัง้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
ผูฟ้้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวนิัยทัง้สองค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่ง อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ พิจารณา
อุทธรณ์แล้วมคีวามเห็นว่าพฤตกิารณ์และการกระท าของผู้ฟ้องคดไีด้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่
อย่างร้ายแรง อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง จงึมมีติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีผู้ฟ้องคด ี
เห็นว่าค าสัง่ลงโทษทางวนิัยและการพจิารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้อง
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ เพิกถอนค าสัง่ลงโทษทัง้สองค าสัง่และให้ร ับผู้ฟ้องคด ี
กลบัเขา้รบัราชการ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
จากบทบญัญตัมิาตรา ๙๘ และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งน ามาใช้กบัการด าเนินการทางวนิัยข้าราชการ
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ต ารวจโดยอนุโลม การจะพจิารณาว่าการกระท าใดที่จะถือว่าเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง
จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึ กของสังคมที่มีต่อการกระท า 
ของข้าราชการผู้นัน้ ประกอบกบัเจตนาในการกระท าโดยค านึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นัน้ 
ว่าได้กระท าการอันท า ให้ราชการได้ร ับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่ อ เสียงหรือไม ่  
โดยที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นขณะที่ผู้ฟ้องคดีร ับราชการต ารวจ ซึ่งโดยสถานภาพ 
ของการเป็นขา้ราชการต ารวจย่อมไดร้บัการยกย่องนับถอืจากบุคคลทัว่ไปว่าเป็นผูม้เีกยีรตศิกัดิ ์
และศักดิศ์รี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  
เป็นแบบอย่างที่ดขีองสงัคม เมื่อข้อเทจ็จรงิรบัฟงัได้ว่า ในขณะเกดิเหตุผู้ฟ้องคดกี าลงัปฏบิตัิ
หน้าที่เวรยามดูแลรกัษาความปลอดภยัสถานีต ารวจ เมื่อผู้เสยีหายเข้ามาตดิต่อสอบถามถงึเพื่อน 
ซึง่เคยประจ าอยูท่ีน่ี่ ผูฟ้้องคดคีวรทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหต้ามสมควร แต่กลบัออกอุบายชกัชวน
ผูเ้สยีหายไปทีบ่้านพกัและไดใ้ชก้ าลงัปลุกปล ้ากระท าล่วงเกนิทางเพศโดยผู้เสยีหายไม่ยนิยอม 
แต่ผูเ้สยีหายหลบหนีออกมาได ้พฤตกิารณ์ตามทีป่รากฏแสดงให้เหน็ว่าผูฟ้้องคดมีเีจตนากระท า
เพื่อสนองความตอ้งการทางเพศของตน โดยไมค่ านึงว่าเป็นการกระท าทีผ่ดิศลีธรรมและเป็นการ
ไม่ร ักษาเกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นที่ร ังเกียจของสังคม พฤติการณ์ 
และการกระท าของผูฟ้้องคดถีอืไดว้่าเป็นการกระท าอนัไดช้ื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง  
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรอืนฯ  

ส าหรบักรณทีีผู่ฟ้้องคดไีดร้บัค าสัง่ปลดออกจากราชการเนื่องจาก 
ดื่มสุราขณะปฏบิตัหิน้าทีจ่นมนึเมา และได้ใชค้ลื่นวทิยุสื่อสารส าหรบัไว้ใช้ในการตดิต่อราชการ 
ในเรื่องส่วนตัวด้วยน ้าเสียงของคนที่อยู่ในอาการมนึเมา จงึมผีู้ไม่ทราบชื่อวิทยุตอบกลบัมา
ตกัเตอืน ผู้ฟ้องคดจีงึเกิดความไม่พอใจจงึได้น าอาวุธปืนเล็กยาว (เอช.เค.) ของทางราชการ
ออกมาถือไว้โดยดึงคนัรัง้กระชากลูกเลื่อนบรรจุกระสุนเข้าไปในรงัเพลิง แล้วพูดจาตะโกน  
ท้าทายต่อหน้าผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน พฤติการณ์ดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าผู้ฟ้องคดี
ขาดจิตส านึกของการเป็นข้าราชการต ารวจผู้อยู่ในระเบียบวินัย กลับแสดงกริยาอาการ  
เยีย่งนักเลงอนัธพาล กระท าการไม่เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจทีม่อีาวุธปืนสงคราม
ซึง่มอีานุภาพรา้ยแรงอยู่ในการครอบครอง พฤตกิารณ์และการกระท าของผูฟ้้องคดจีงึได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ  ดงันัน้ เมื่อฟงัไดว้่าผู้ฟ้องคดเีป็นผูป้ระพฤตชิัว่
อย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มคี าสัง่ลงโทษ 
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ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จงึเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒๓๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคสอง  
และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบมาตรา ๖๑  
แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการต ารวจฯ  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๕๔๒/๒๕๕๔) 

 

๒.๒.๒  ค าสัง่ลงโทษไล่ออก 
 

 - กรณีข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี
ราชการ 

 

การท่ีข้าราชการครูได้จัดท าเอกสารเท็จเพ่ือขออนุมัติเงิน
งบประมาณตามท่ีโรงเรียนได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้ด าเนินโครงการจดัสอน
วิชาชีพให้แก่เดก็นักเรียน และเกบ็เงินดงักล่าวไว้กบัตนเอง แม้ต่อมาจะมีการด าเนินการ
ตามโครงการดงักล่าวจริง แต่กเ็ป็นเวลาภายหลงัจากท่ีได้มีการร้องเรียน จึงเช่ือได้ว่า
เป็นการกระท าเพ่ือปกปิดความผิดของตนเอง พฤติการณ์ดงักล่าวจึงถือได้ว่ามีเจตนา
ทุจริตเงินของทางราชการ อนัเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็นการปฏิบติั
หน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริต 
ต่อหน้าท่ีราชการ และเป็นการกระท าการอ่ืนใดอันได้ ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ 

                                                        
 ๑๒ พระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 
   มาตรา ๑๒๓ ขา้ราชการต ารวจผู้ใดมกีรณีกระท าผดิวนิัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ผู้บงัคบับญัชาตามพระราชบญัญัตินี้มอี านาจสัง่ลงโทษผู้นัน้หรอืสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 
ตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนการสอบสวนการพจิารณา และการด าเนินการเพื่อลงโทษ 
หรอืใหอ้อกจากราชการ ใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ เวน้แต่ 
 (๑) ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาไดส้ัง่ใหส้อบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ไปแลว้ก่อนวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและยงัสอบสวนไมเ่สรจ็กใ็หส้อบสวนตามกฎหมายนัน้ต่อไปจนกว่าจะเสรจ็ 
 (๒) ในกรณีที่ได้มกีารสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้เสร็จไปแล้ว  
ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหก้ารสอบสวนหรอืพจิารณา แลว้แต่กรณนีัน้ เป็นอนัใชไ้ด้ 
 กรณทีีไ่ดม้กีารส่งเรือ่งหรอืน าส านวนสอบสวนเสนอหรอืส่งใหค้ณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวง หรอื ก.ตร. 
พจิารณาตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ และคณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวง หรอื ก.ตร. พจิารณาเรื่องนัน้ 
ยงัไมเ่สรจ็ ใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 



 
 
๑๐๙๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

อย่างร้ายแรง  ดงันัน้ การมีค าสัง่ไล่ข้าราชการครูดงักล่าวออกจากราชการ จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองบัว 

คุรุรฐัประชาสรรพ์ โดยทางโรงเรยีนได้รบัจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อจดัสอน
วชิาชพีให้นักเรยีน ผู้ฟ้องคดจีงึได้เสนอรายชื่อวทิยากรบุคคลภายนอกมาท าการสอนวชิาชพี
ใหแ้ก่นักเรยีน เมื่อถงึก าหนดระยะเวลาคณะวทิยากรไม่สามารถมาท าการสอนได้ แต่ผูฟ้้องคด ี
กลบัเบิกเงนิค่าตอบแทนวิทยากรและได้รบัเงนิดงักล่าวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๙  ต่อมา 
มผีูร้อ้งเรยีนเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิจากโครงการดงักล่าว ผูฟ้้องคดจีงึไดม้หีนังสอืเชญิวทิยากร
บุคคลภายนอกชุดใหม่ให้มาท าการสอนแทน ผู้อ านวยการการประถมศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
จึงได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟงัได้ว่า  
ในการเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกชุดใหม่ได้มีการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
และได้ร ับเงินด้วยแล้ว แต่ไม่มีโครงการและไม่ได้ร ับการอนุมัติโครงการจากส านักง าน 
การประถมศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ์  อกีทัง้ ไม่ปรากฏเอกสารหลกัฐานการอนุญาตใหเ้ชญิบุคคล
ดงักล่าวมาเป็นวทิยากรแต่อย่างใด กรณีจงึเป็นการจงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ
และนโยบายของรฐับาล แต่พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง เห็นควรลงโทษตดัเงนิเดอืน ๕% เป็นเวลา 
สองเดอืน แต่เมื่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) ได้เสนอ 
อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพจิารณา อ.ก.ค. เห็นว่าผู้ฟ้องคด ี
มพีฤตกิรรมเบกิเงนิค่าตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอก โดยท าหลกัฐานประกอบการเบกิเงนิ
คา่วทิยากรบุคคลภายนอกท าการสอนแลว้ทัง้ทีย่งัไม่มกีารสอนและผูฟ้้องคดไีดเ้กบ็รกัษาเงนิไว้
กบัตนเอง ถือเป็นการปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมชิอบ เพื่ อให้ตนเองหรอืผู้อื่น 
ได้ประโยชน์ที่มคิวรได้ อนัเป็นการกระท าผิดวนิัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจรติต่อหน้าที่ราชการ  
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ จงึมมีติ
ลงโทษปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ ผูอ้ านวยการการประถมศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุจ์งึมคี าสัง่
ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้วรายงานไปยังคณะกรรมการข้าราชการคร ู
และบุคคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ผู้ฟ้องคดีได้เก็บเงินดังกล่าวไว้กับตนเอง  ต่อมา เมื่อมีการร้องเรียนจึงได้จัดให้วิทยากร
บุคคลภายนอกอื่นมาท าการสอนโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชา จงึมมีติให้เพิม่โทษ 
ผูฟ้้องคดจีากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ ซึง่นายกรฐัมนตร ี(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) 
เห็นชอบด้วยตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๐๙๕ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

จึงได้มีค าสัง่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าว 
ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ซึง่ต่อมา ไดม้มีตยิกอุทธรณ์ ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา
หรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ทีใ่หเ้พิม่โทษผูฟ้้องคดดีงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
การที่ผู้ฟ้องคดีได้จดัท าโครงการสอนวิชาชีพให้แก่นักเรยีน 

เพื่อขออนุมตัิงบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๓๙ และผู้ฟ้องคดไีด้รบัเงนิไปแล้วในเดอืน
กนัยายน ๒๕๓๙ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มกีารสอนตามโครงการในปีการศกึษาดงักล่าว เหน็ได้ว่า 
ผูฟ้้องคดทีราบแลว้ว่าไมม่กีรณทีีต่อ้งจา่ยเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่วทิยากรบุคคลภายนอก เอกสาร
หลกัฐานเพื่อขอเบิกเงนิค่าตอบแทนวิทยากรดงักล่าวจึงเป็นเอกสารเท็จ  ต่อมา ผู้ฟ้องคด ี
ได้จดัให้มกีารสอนวิชาชีพให้แก่นักเรยีนในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ในภายหลงั โดยอ้างว่าเงนิ
งบประมาณที่เบกิจ่ายมาล่วงหน้าผู้ฟ้องคดเีก็บไวใ้นตู้เหลก็ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการกล่าวอ้าง
โดยปราศจากพยานหลักฐานจึงรับฟงัไม่ได้ จึง เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริตเงิน 
ของทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมชิอบ ประกอบกับการจดัสอน
วชิาชพีในภายหลงัเป็นการจดัสอนหลงัจากผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรยีนกล่าวหาแล้ว จงึน่าเชื่อว่า 
เป็นการจัดสอนเพื่อปกปิดความผิดของตนเอง  และกรณีดังกล่าวไม่อาจท าให้ความผิด 
ทีไ่ดก้ระท าลงส าเรจ็แลว้กลบัเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมายได ้ อกีทัง้ ไม่อาจน ามาเป็นเหตุ
เพื่อขอลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการได้ พฤตกิารณ์ดงักล่าวของผู้ฟ้องคดจีงึฟงัได้ว่า  
ผู้ฟ้องคดมีเีจตนาทุจรติเงนิของทางราชการเป็นการกระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการโดยมชิอบเพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ที่มคิวรได้ เป็นการทุจรติต่อหน้าที่
ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ  
และเป็นการกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
อย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว ซึง่ผูบ้งัคบับญัชามอี านาจ
สัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ประกอบกับกรณีต้องด้วย  
มติคณะรฐัมนตรตีามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที ่ 
๒๔ ธนัวาคม ๒๕๓๖ได้วางแนวทางไว้ว่า การลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการเป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงซึง่ควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การน าเงนิทีทุ่จรติ

                                                        
 ๑๓ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๘๒  ฯลฯ    ฯลฯ 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได ้  

เป็นการทุจรติต่อหน้าทีร่าชการและเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 
        



 
 
๑๐๙๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ไปแลว้มาคนืหรอืมเีหตุอนัควรปรานีอื่นใด ไมเ่ป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ  
ดงันัน้ ค าสัง่ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดักาฬสนิธุ์ที่ให้เพิม่โทษผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้อ านาจสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามค าสัง่ 
ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ที่เหมาะสมกบัความผดิแล้ว  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุท่ี อ.๕๗๙/๒๕๕๔) 

 

กรณีท่ีข้าราชการต ารวจเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ
รถยนต์บรรทุกปลา โดยมีพฤติการณ์ท่ีเช่ือได้ว่าเป็นการจูงใจเพ่ือมิให้มีการจับกุม 
ผู้ท่ีกระท าผิดกฎหมาย พฤติกรรมดงักล่าวถือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ   
ดงันัน้ การออกค าสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการต ารวจดงักล่าวออกจากราชการ จึงเป็นค าสัง่ 
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะผู้ ฟ้ องคดีร ับราชการต ารวจ นายกสมาคมประมง

สมุทรสงครามไดร้อ้งเรยีนว่าต ารวจภูธรในเสน้ทางภาคใต้เรยีกเก็บเงนิจากผูป้ระกอบการขนส่ง
รถยนต์บรรทุกปลา ๑๐ ล้อ พร้อมทัง้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ร ับส่วยและหลักฐานการโอนเงิน  
ประกอบหนังสือร้องเรยีนซึ่งปรากฏว่ามชีื่อผู้ฟ้องคดีป็นผู้รบัส่วยด้วย โดยมรีายละเอียดว่า 
นาย ค. ผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกปลา ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ฟ้องคด ี 
จ านวน ๒ ครัง้ ครัง้ละ ๓,๐๐๐ บาท ผู้บญัชาการต ารวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) จงึได้มี
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนิัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนได้
รายงานผลการสอบสวนว่า นาย ค. ให้การยนืยนัว่าได้โอนเงนิให้ผู้ฟ้องคดโีดยเสน่หา จงึไม่มี
หลกัฐานยนืยนัการกระท าผดิของผู้ฟ้องคด ีเห็นควรยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ พจิารณาแล้ว 
เหน็ว่าผูฟ้้องคดกีระท าผดิวนิัยฐานไม่ประพฤตตินใหเ้คร่งครดัต่อมรรยาทและระเบยีบแบบแผน
ของขา้ราชการต ารวจและประพฤตตินไม่สมควร จงึมคี าสัง่ลงทณัฑ์กกัยามผู้ฟ้องคดมีกี าหนด  
๑๕ วนัและรายงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจพจิารณา ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ท าการแทนคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจพจิารณาแล้วเห็นว่า พฤตกิารณ์และการกระท าของผู้ฟ้องคดเีป็นการปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการโดยมชิอบเพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ที่มคิวรได้ เป็นการทุจรติต่อหน้าที่
ราชการและเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ 
วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จงึมมีติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงึได้มคี าสัง่ลงโทษ 
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ไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ี
ฟงัไม่ขึ้น และมมีติให้รายงานนายกรฐัมนตร ี(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) เพื่อพจิารณาสัง่การ  ต่อมา  
จึงได้มีค าสัง่ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 
และผลการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษา 
หรือค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ดังกล่าวและเพิกถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ 
ของผูฟ้้องคด ี 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดถีูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างร้ายแรง  

ผู้ฟ้องคดีได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสายตรวจจราจรมีหน้าที่ควบคุมดูแล
อ านวยการจราจรภายในเขตรบัผิดชอบ รวมทัง้จบักุมผู้กระท าผดิตามกฎหมายว่าด้วยจราจร 
ทางบก ผู้ฟ้องคดจีงึอาจให้คุณให้โทษกบัผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกปลาซึ่งท าผดิกฎหมาย
จราจรทางบกได้ ประกอบกับนาย ค. ก็ได้ให้การยอมรบัว่ารถยนต์บรรทุกปลาของตนไม่มี 
การชัง่น ้าหนัก บางครัง้น ้าหนักเกนิซึ่งอาจเป็นเหตุที่ท าให้เจา้หน้าที่ต ารวจตรวจสอบจบักุมได้  
ดงันัน้ เมือ่ทัง้นาย ค. และผูฟ้้องคดต่ีางใหก้ารยอมรบัว่าไดม้กีารโอนเงนิใหผู้ฟ้้องคดทีัง้ๆ ทีม่ไิด้
รู้จ ักคุ้นเคยหรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ ต่อกันมาก่อน กรณีจึงน่าเชื่อว่าการโอนเงินดังกล่าว 
มใิช่เป็นการให้โดยเสน่หาแต่อย่างใด ส าหรบักรณีที่ผู้ฟ้องคดอี้างว่าเหตุที่นาย ค. โอนเงนิให้
เพราะเคยได้รบัความช่วยเหลอืจากผู้ฟ้องคดีถึงสองครัง้ ซึ่งแม้พยานหลกัฐานในส านวนคด ี
จะรบัฟงัไมไ่ดเ้ป็นทียุ่ตวิ่าไดม้กีารโอนเงนิใหแ้ก่ผูฟ้้องคดเีป็นประจ าทุกเดอืน แต่การทีผู่ฟ้้องคดี
ได้รบัโอนเงนิทัง้สองครัง้ดงักล่าวไว้โดยมชิอบ ก็เพยีงพอที่จะถือได้ว่าเป็นการกระท าผิดวนิัย
อย่างรา้ยแรงแลว้ อกีทัง้ ในการโอนเงนิของนาย ค. นัน้ เมื่อนาย ค. ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิอาญา
ในข้อหาให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ หรือสนับสนุนเพื่อกระท าการ 
หรอืไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืไม่ชอบด้วยหน้าที ่การที่นาย ค. 
ใหก้ารว่า ไดโ้อนเงนิให้ผูฟ้้องคดโีดยเสน่หากอ็าจต้องการใหต้นพน้ผดิในขอ้หาคดอีาญาดงักล่าว  
ดังนี้  เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ ฟ้องคดีได้ช่วยเหลือนาย ค.  
ตามค ากล่าวอา้งดงักล่าวจงึไม่น่ารบัฟงั และไม่อาจหกัลา้งขอ้เทจ็จรงิทียุ่ตแิลว้ว่าผูฟ้้องคดไีดร้บั
โอนเงนิจากนาย ค. ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่ชื่อได้ว่าเป็นการโอนเงนิเพื่อจงูใจใหผู้้ ฟ้องคดไีม่จบักุม
รถยนต์บรรทุกปลาซึ่งอาจท าผิดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก การกระท าของผู้ฟ้องคด ี
จงึเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได ้ 
เป็นการทุจรติต่อหน้าที่ราชการนับได้ว่าเป็นผู้ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง อนัเป็นความผดิวนิัย
อย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
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ขา้ราชการพลเรอืนฯ ค าสัง่ต ารวจภูธรภาค ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการและค าสัง่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว   
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๑๙/๒๕๕๔) 

 

- กรณีข้าราชการจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้ เ สียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง 

 

 พฤติการณ์ของข้าราชการต ารวจซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีร้อยเวรสอบสวน 
คดีจราจรท่ีไม่รบัค าร้องทุกขห์รือกล่าวโทษและไม่ยอมด าเนินการสอบสวนด าเนินคดี
อาญากบัผู้ก่อเหตุขบัรถเฉ่ียวชนผู้อ่ืน  อีกทัง้ ได้น ารถจกัรยานยนต์ของกลางมาเก็บ
รกัษาไว้ โดยไม่ได้ลงบนัทึกประจ าวนัว่ามอบให้ผู้ใดเกบ็รกัษาตามระเบียบจนเป็นเหตุ 
ให้รถจกัรยานยนต์คนัดงักล่าวสูญหาย ถือได้ว่าเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยจงใจ 
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย 
อย่างร้ายแรง  ดงันัน้ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาการต ารวจภธูรภาคมีค าสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการ
ต ารวจคนดงักล่าวออกจากราชการ จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรบัราชการต ารวจ ปฏิบตัิหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนคดีจราจร

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงอุดรธานี ได้รบัแจ้งว่าเกิดอุบตัเิหตุ นาย ค. ขบัรถจกัรยานยนต์ชน
รถจักรยานซึ่งมีนางสาว ห. เ ป็นผู้ข ับขี่  เ ป็นเหตุให้บุคคลทัง้สองได้ร ับบาดเจ็บและ 
ต่อมานางสาว ห. ได้เสียชีวิต ผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อมน ารถจกัรยานยนต์ 
ของกลางมาเกบ็รกัษาไวท้ีส่ถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงอุดรธานี  ต่อมา นาย ว. ซึง่เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิร์ถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุได้น าหลักฐานติดต่อขอรับรถจักรยานยนต์คืน 
จากผูฟ้้องคด ีปรากฏว่า รถจกัรยานยนต์คนัดงักล่าวหายไปจากสถานทีเ่ก็บรกัษา ซึ่งผูฟ้้องคด ี
ได้เจรจาตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย แต่ปรากฏว่าภายหลังจากนัน้ นาย ว. ได้ติดตาม 
ทวงถามหลายครัง้แต่ไม่ได้ร ับเงินชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลง จึงได้มีหนังสือร้องขอ 
ความเป็นธรรมต่อผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค ๔ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑)  
จงึได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจรงิ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พจิารณาส านวนการสอบสวนแล้ว 
เหน็ว่าพฤตกิารณ์และการกระท าของผูฟ้้องคดถีอืว่ามมีูลความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง จงึมคี าสัง่
แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง โดยเป็นพนักงานสอบสวนได้ร ับแจ้งเหตุรถจกัรยานยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยาน  
เป็นเหตุให้มีผู้ได้ร ับบาดเจ็บและเสียชีวิต แต่ไม่ร ับค าร้องทุกข์ด าเนินคดี คณะกรรมการ 
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สอบสวนทางวินัยเห็นว่า การกระท าของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ  
อยา่งรา้ยแรง เป็นความผดิทางวนิัยอย่างรา้ยแรงเหน็ควรลงโทษปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไดพ้จิารณารายงานการสอบสวนทางวนิัยแลว้เหน็ว่า พฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดี
ยงัไม่ก่อเกดิความเสยีหายแก่ทางราชการอย่างรา้ยแรง จงึยงัรบัฟงัไม่ไดว้่าผูฟ้้องคดกีระท าผดิ
วนิัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหาเห็นควรลงโทษกกัขงั ๓๐ วนั และรายงานการด าเนินการ 
ทางวนิัยให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) เพื่อพจิารณา อ.ก.ตร. เกี่ยวกบั
การด าเนินการทางวนิัย คณะที ่๒ ท าการแทนผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณาแลว้เหน็ว่า การกระท า
ของผู้ฟ้องคด ีถอืได้ว่าเป็นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ
ของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เสยีหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
มคี าสัง่ลงโทษกกัขงันัน้ ยงัไม่ถูกต้องเหมาะสม จงึมมีตใิห้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ  
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึมคี าสัง่ไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผูฟ้้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว 
ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ โดยม ีอ.ก.ตร. เกีย่วกบัการอุทธรณ์ ท าการแทนผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแลว้ 
มมีตใิห้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่
ดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
โดยที่มาตรา ๖๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ ก าหนดให้ ระหว่างที่ย ังมิได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
มาใช้บงัคบัแก่เรื่องวนิัยและการรกัษาวนิัย และการอุทธรณ์ของขา้ราชการต ารวจมาใช้บงัคบั  
โดยอนุโลม พรอ้มทัง้กฎกระทรวง กฎ ก.พ. มต ิก.พ. มตคิณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอื
ค าสัง่ที่ใช้อยู่เดมิมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๖๐๑๕ แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบ

                                                        
๑๔-๑๕ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มาตรา ๖๐ ในระหว่างที่ย ังมิได้ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหน้ ากฎกระทรวง กฎ ก.พ. มตขิองคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน มตคิณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคับ ระเบยีบหรอืค าสัง่ทีใ่ช้อยู่เดมิ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม       
 มาตรา ๖๑ ในระหว่างที่ย ังมิได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗  
ใหน้ าบทบญัญตัใินหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบ้งัคบั 
แก่เรื่องวนิัยและการรกัษาวนิัยการออกจากราชการและการอุทธรณ์ของขา้ราชการต ารวจตามพระราชบญัญตัินี้โดยอนุโลม  
โดยใหถ้ือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวนิัยต ารวจ  ทัง้นี้ โดยให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
หรืออ านาจหน้าที่ของผู้มอี านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘  
เป็นอ านาจหน้าทีข่อง ก.ตร. หรอืของผูม้อี านาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี  
 



 
 
๑๑๐๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ขา้ราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ขณะทีผู่ฟ้้องคดปีฏบิตัหิน้าทีพ่นักงาน
สอบสวนไดร้บัแจง้ว่าเกดิอุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต์เฉี่ยวชนกบัรถจกัรยานเป็นเหตุใหน้างสาว ห. 
ได้ร ับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว 
แต่ผูฟ้้องคดใีนฐานะพนกังานสอบสวนไมไ่ดร้บัค ารอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษและสอบสวนด าเนินคดี
อาญากบันาย ค. ผู้ก่อเหตุ และได้น ารถจกัรยานยนต์คนัที่เกิดเหตุมาเก็บรกัษาไว้โดยไม่ได้ 
ลงบนัทกึประจ าวนัว่ามอบใหผู้ใ้ดเกบ็รกัษาตามระเบยีบ เป็นเหตุใหร้ถจกัรยานยนต์คนัดงักล่าว
สูญหายจนไม่สามารถคืนให้เจ้าของได้ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให ้ 
แต่กไ็มด่ าเนินการตามทีต่กลง เป็นเหตุใหเ้จา้ของมหีนงัสอืรอ้งขอความเป็นธรรมต่อผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ทัง้ที่ตามระเบียบของทางราชการก าหนดให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีผู้ได้ร ับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย พนักงานสอบสวนจะต้อง 
รับค าร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด นอกจากนั ้น ผู้ฟ้องคดียังมีอ านาจและหน้าที ่
ตามกฎหมายในการสบืสวน รวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเท่าทีส่ามารถจะท าได ้เพื่อใหท้ราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดเพื่อให้รู้ตัวผู้กระท าผิดและจับกุม 
ตวัผูก้ระท าความผดิมาด าเนินคดตีามกฎหมาย  ดงันัน้ พฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดซีึง่เป็นผูร้กัษา
กฎหมายและเป็นผู้อยู่ ในกระบวนการยุติธรรมชัน้ต้นที่ไม่ด าเนินการตามที่ระเบียบ 
ของทางราชการก าหนดไว้ซึ่งนับตัง้แต่วนัที่เกดิอุบตัเิหตุจนถงึวนัที่นาย ค. เสยีชวีติ เป็นเวลาถงึ 
๑ ปี ๘ เดอืน จงึเป็นการแสดงถงึความไมต่ัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างเครง่ครดั 

ส่วนกรณีการเกบ็รกัษารถจกัรยานยนต์คนัที่เกดิอุบตัเิหตุนัน้ ตามประมวล
ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีในการเก็บรกัษาของกลาง ก าหนดให้พนักงานสอบสวนจด
รปูพรรณสิง่ของลงในรายงานประจ าและสมุดยดึทรพัยข์องกลางแลว้เขยีนเลขล าดบัทีย่ดึทรพัย์
ติดไว้กับสิ่งของนั ้นให้มัน่คง อย่าให้หลุดหรือสูญหาย  และกรณีผู้ร ักษาของกลางจงใจ 
หรอืเลนิเล่อละเลยเป็นเหตุให้เกดิการสูญหายขึน้ นอกจากจะต้องรบัโทษอนัพงึมตีามกฎหมาย
หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ที่ใช้อยู่แล้ว ยังจะต้องชดใช้ราคา 
หรือค่าเสียหายด้วย ซึ่งผู้ ฟ้องคดีเ ป็นพนักงานสอบสวนแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ 
อย่างเคร่งครดัเป็นเหตุให้รถจกัรยานยนต์ของกลางหายไปและไม่สามารถคืนให้กับเจ้าของ
รถจกัรยานยนต์ได้ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับนาย ว. ผู้เสียหาย  
แต่ยงัไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ถูกร้องเรยีน พฤติการณ์และการกระท า  
ของผู้ฟ้องคดที าให้กระทบต่อภาพพจน์ของขา้ราชการต ารวจและชื่อเสยีงของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท าให้ประชาชนไม่เห็นความส าคญัของข้าราชการต ารวจ การที่ผู้ฟ้องคดไีม่ปฏบิตั ิ
ตามระเบยีบของทางราชการโดยไม่รบัค ารอ้งทุกขเ์พื่อด าเนินคดกีบันาย ค. เมื่อพบว่านาย ค. 
เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายการกระท าผิดกฎหมายในทันที รวมถึงมไิด้ด าเนินการใดๆ ตามระเบียบ  



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๐๑ 
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ของทางราชการในการเก็บรักษารถจักรยานยนต์ของกลางท าให้เกิดความเสียหาย 
ในการด าเนินคดกีบัผูก้ระท าผดิตามกระบวนการยุตธิรรม จนเป็นเหตุใหร้ถจกัรยานยนต์หายไป
จากสถานที่เก็บรกัษาของกลางและไม่อาจด าเนินคดกีับนาย ค. ได้ จงึรบัฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคด ี
มพีฤติการณ์ปฏบิตัิหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ 
เป็นเหตุใหท้างราชการเสยีหายอย่างรา้ยแรง อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๘๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่มาตรา ๑๐๑๑๖ แห่ง
พระราชบญัญตัดิงักล่าว ก าหนดใหผู้ส้ ัง่ลงโทษทางวนิัยต่อขา้ราชการต้องสัง่ลงโทษใหเ้หมาะสม
กบัความผดิ และการกระท าความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญัติเดยีวกัน  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๐๙  
วรรคเจด็๑๗ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว พจิารณารายงานการด าเนินการทางวนิัยของผูฟ้้องคดแีลว้ 
เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ 
ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการเป็นเหตุให้ทางราชการเสยีหายอย่างรา้ยแรง 
จงึมมีตใิห้เพิม่โทษผู้ฟ้องคดจีากลงทณัฑก์กัขงัเป็นไล่ออกจากราชการ นัน้ จงึเป็นการกระท า 
ทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้ และการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ซึง่เป็นผูม้อี านาจออกค าสัง่ลงโทษทางวนิัย
แก่ผู้ฟ้องคดไีด้มคี าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จงึเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่นกนั  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๑๗/๒๕๕๔) 

 

- กรณีข้าราชการละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลา
เกินกว่าสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ   

 

กรณีท่ีข้าราชการมีพฤติกรรมละท้ิงหน้าท่ีราชการในคราวเดียวกัน 
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวนั โดยมิได้มีการย่ืนใบลาหรือแจ้งให้ผู้บงัคับบญัชาทราบ  
โดยไม่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวข้าราชการผู้นัน้ได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว 

                                                        
 ๑๖-๑๗ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      มาตรา ๑๐๑ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามญัให้ท าเป็นค าสัง่ วิธีการออกค าสัง่เกี่ยวกบัการลงโทษ  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.พ. วางไว ้ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งสัง่ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิ และมใิหเ้ป็นไปโดยพยาบาท โดยอคต ิ 
หรอืโดยโทสะจรติหรอืลงโทษผูท้ีไ่มม่คีวามผดิ ในค าสัง่ลงโทษใหแ้สดงว่าผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัในกรณใีดตามมาตราใด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
    มาตรา ๑๐๙ ฯลฯ ฯลฯ 
    ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงที่ได้รบัรายงานตามวรรคหก เห็นว่าการด าเนินการทางวนิัยเป็นการไม่ถูกต้อง

หรอืไมเ่หมาะสม และมมีตเิป็นประการใด ใหอ้ธบิดสี ัง่หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนัน้ 
 



 
 
๑๑๐๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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และแม้ ต่อมาศาลจะมีค าสัง่ ใ ห้ ข้าราชการคนดังกล่าวเป็นคนสาปสูญก็ตาม  
แต่เม่ือผลการสืบสวนของผู้บงัคบับญัชาได้ความว่า เป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหต ุ
อันควร หรือข้าราชการดังกล่าวมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบของทางราชการ อนัเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ดงันัน้ การมีค าสัง่ลงโทษ 
ไล่ข้าราชการคนดงักล่าวออกจากราชการ จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง  
ผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ส. ซึ่งรบัราชการ 

ในต าแหน่ง เจา้พนักงานสาธารณสุขฟ้องว่า เมื่อวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ส. ไดไ้ปท างาน 
ที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าวและได้หายตัวไป ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อบรรดาญาติพี่น้อง 
ซึ่งได้ความว่า เมื่อวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงวนัที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ส. ได้ไปพบ
น้องชายและน้องสาว แต่หลงัจากวนัดงักล่าวก็ไม่มผีู้ใดทราบข่าวอีกเลย ผู้ฟ้องคดีจงึได้ไป 
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้ 
ลงบันทึกไว้เป็นหลกัฐาน จึงได้ไปแจ้งความอีกครัง้เพื่อให้พนักงานสอบสวนติดตามหาตัว   
ต่อมา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสนิธุ์ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวน กรณีนาย ส. 
ขาดราชการเกนิกว่าสบิหา้วนั โดยไม่ทราบสาเหตุ คณะกรรมการสบืสวนไดแ้สวงหาขอ้เทจ็จรงิ
และพยานแวดล้อมรวมทัง้พฤติกรรมต่างๆ แล้ว เชื่อได้ว่านาย ส. ยังมีชีวิตอยู่และมีเจตนา 
ที่จะไม่กลบัไปปฏบิตัิราชการอีก เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการและจงใจไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบ 
ของทางราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
เป็นเวลาเกนิกว่าสบิหา้วนั ถอืเป็นความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
เหน็ควรไล่ออกจากราชการ ผูว้่าราชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) จงึเสนอเรื่องให ้อ.ก.พ. 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ซึง่ทีป่ระชุม อ.ก.พ. ไดพ้จิารณาแลว้มมีตใิหล้งโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึไดม้คี าสัง่ลงโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการตามมต ิอ.ก.พ. ดงักล่าว  ต่อมา 
ศาลจงัหวดักาฬสินธุ์ได้มคี าสัง่ให้นาย ส. เป็นคนสาบสูญ ผู้ฟ้องคดจีงึได้น าค าสัง่ศาลไปยื่น 
ต่อปลดักระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้พิจารณาแก้ไขค าสัง่ลงโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการ  
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การหายสาบสูญของนาย ส. ถือเป็นการตายโดยผลของกฎหมาย
สามารถท าให้ทายาทโดยธรรมของนาย ส. มีสทิธทิี่จะรบัไปซึ่งบรรดาสทิธต่ิางๆ ของการเป็น
ขา้ราชการของนาย ส. เท่านัน้ เหน็ควรยกโทษนาย ส. และไดน้ าเรื่องดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุม 
อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านาย ส. ยงัมชีีวิตอยู่ 
ในวนัทีเ่ริม่ละทิ้งหน้าที่ราชการและอาจยงัมชีวีติอยู่เกนิกว่าสบิห้าวนัแต่ไม่ยอมมาปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ลงโทษไล่นาย ส. ออกจากราชการเหมาะสมแก่กรณีความผิด 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๐๓ 
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และระดบัโทษแลว้ จงึมมีตเิหน็ชอบกบัการด าเนินการทางวนิัยนาย ส. ผูฟ้้องคดจีงึน าคดมีาฟ้อง
ขอใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
การทีน่าย ส. ไม่มาปฏบิตัริาชการตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๑ โดยไม่ยื่น

ใบลาตามระเบียบของราชการจนถึงวนัที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑ ทัง้ที่ปรากฏข้อเท็จจรงิว่า  
เมื่อวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ และวนัที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๑ ยงัมผีู้พบเห็นนาย ส. จงึฟงัได้ว่า
ในช่วงวนัและเวลาดงักล่าวนาย ส. ยงัมชีวีติอยู่ แต่ไม่ปรากฏว่านาย ส. ไดย้ื่นใบลาหรอืแจง้เหตุให้
ผู้บงัคบับญัชาได้ทราบทัง้ที่สามารถกระท าได้ จากพฤติการณ์ดงักล่าวจึงเห็นได้ว่านาย ส.  
จงใจขาดราชการ  อกีทัง้ เมือ่พจิารณาประกอบกบัค าสัง่ศาลจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่คี าสัง่ใหน้าย ส. 
เป็นคนสาบสูญ ก็เป็นกรณีระบุว่านาย ส. เป็นคนสาบสูญเท่านัน้ เมื่อไม่ปรากฏหลกัฐานว่า  
นาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ก็ต้องถือว่านาย ส. ยงัมีชีวิตอยู่จนวนัที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑  
โดยไม่ไปปฏบิตัริาชการเกินกว่าสบิห้าวนั เมื่อนาย ส. ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมไิด้ปฏบิตัิ
ราชการในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกินกว่าสบิห้าวนั และผู้บงัคบับญัชาได้ด าเนินการสบืสวน  
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
ของทางราชการ กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนฯ  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มคี าสัง่ลงโทษ 
ไล่นาย ส. ออกจากราชการ จงึชอบดว้ยกฎหมายแลว้ และเมื่อค าสัง่ดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย  
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ เห็นชอบตามค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นมติที่ชอบ 
ดว้ยกฎหมายดว้ยเช่นกนั  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔/๒๕๕๕) 

 

- กรณีข้าราชการกระท าการอนัได้ช่ือว่าเป็นการประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
 

การท่ี ข้าราชการต ารวจซ่ึงมีหน้าท่ีร ักษากฎหมายและ ป้องกัน
ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย แต่กลบัมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเสียเอง ย่อมกระทบ
ต่อภาพพจน์และช่ือเสียงของตวัเองและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  อีกทัง้ ภยัยาเสพติด
เป็นปัญหาส าคัญของชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติ
ข้าราชการต ารวจท่ีมีพฤติการณ์และการกระท าดงักล่าวจึงได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่
อย่างร้ายแรง การมีค าสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการต ารวจดังกล่าวออกจากราชการ 
ตามมติ ก.ตร. ท่ีก าหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษในกรณีเก่ียวกบั
ยาเสพติด จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
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สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรบัราชการต ารวจ มีผู้ร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ว่า 

ผู้ฟ้องคดีเสพติดยาบ้าและให้การสนับสนุนการค้ายา ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) จงึไดส้ัง่ใหผู้ก้ ากบัการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนครชยัศร ี(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) 
ท าการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ  ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึไดส้ัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ต้นของผูฟ้้องคดี
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิซึ่งภายหลงัจากที่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของผู้ฟ้องคดไีด้จบักุมผู้กระท าผดิ
กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิแลว้จงึไดเ้รยีกใหผู้้ฟ้องคดมีาพบเพื่อตรวจสารเสพตดิ ซึง่ผลปรากฏว่า
ปสัสาวะของผู้ฟ้องคดีมีสีน ้ าตาลแสดงว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายและผลการตรวจสอบ 
ของโรงพยาบาลปรากฏว่าในปสัสาวะของผู้ฟ้องคดีมสีารเสพติดเมทแอมเฟตามนี (ยาบ้า)  
ผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จงึได้มคี าสัง่ให้มกีารแจ้งความ
ด าเนินคดอีาญาและใหต้ัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยผู้ฟ้องคด ีซึง่คณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒  
จงึมคี าสัง่ลงโทษปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการตามความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนวนิัย 
ผูฟ้้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔) อ.ก.ตร. 
เกี่ยวกบัการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ ท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ พจิารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคด ี
เป็นผู้เสพยาเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าอันได้ชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง การลงโทษปลดผู้ฟ้องคด ี
ออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ยงัไม่ถูกต้องเหมาะสมกบัความผดิที่ผูฟ้้องคดไีด้กระท า 
จงึมมีติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ จงึมคี าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค าสัง่และ 
มติของผู้ถูกฟ้องคดไีม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนค าสัง่และมตดิงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
แม้คดีน้ีจะเป็นการกล่าวหาร้องเรียนผู้ฟ้องคดีด้วยบัตรสนเท่ห์ว่า 

มพีฤตกิรรมเสพยาบ้าและให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลงัผู้จ าหน่ายยาบ้า แต่ผู้บงัคบับญัชาของ  
ผูฟ้้องคดกี็หาไดด้ าเนินการโดยอาศยัเพยีงเฉพาะขอ้ความในบตัรสนเท่ห์มาด าเนินการแต่งตัง้ 
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๐๕ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยผูฟ้้องคดไีม่ หากแต่ไดอ้าศยัอ านาจตามมาตรา ๙๙ วรรคห้า๑๘ 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิเพื่อให้
ได้ความจรงิว่ามมีูลตามที่ถูกร้องเรยีนกล่าวหาในบัตรสนเท่ห์ดงักล่าวหรอืไม่ ป ระกอบกับ 
เมื่อผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ฟ้องคดีให้มาท าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ปรากฏว่า 
ผลการตรวจปสัสาวะของผูฟ้้องคดพีบสารเสพตดิ จงึไดร้ายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบ 
จนกระทัง่มคี าสัง่ให้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยและด าเนินคดอีาญากบัผู้ฟ้องคด ี 
ดงันัน้ การด าเนินการตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
จงึชอบดว้ยกฎหมาย  

ส าหรบัประเดน็ผลการพจิารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔ ที่มมีติ
ให้เพิม่โทษผู้ฟ้องคดจีากปลดออกเป็นลงโทษไล่ออก และค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจาก
ราชการตามมติดังกล่าว นั ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจมีหน้าที่ร ักษากฎหมาย 
และป้องกนัปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย โดยเฉพาะความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิแต่กลบัเป็น 
ผู้เสพยาเสพตดิเสยีเอง ย่อมกระทบต่อภาพพจน์และชื่อเสยีงของตวัเองและส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ อกีทัง้ ภยัยาเสพตดิเป็นปญัหาส าคญัของชาตทิีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง
ต่อประเทศชาติ พฤติการณ์และการกระท าของผู้ฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ 
อย่างรา้ยแรง อนัเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
เดียวกัน และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติก าหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐาน 
การลงโทษความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงในกรณเีกีย่วกบัยาเสพตดิ โดยมพีฤตกิารณ์เสพหรอืตดิยา
เสพตดิ เสพและมไีวใ้นครอบครอง เสพและมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่ายหรอืเสพและจ าหน่าย
ยาเสพตดิ ให้มรีะดบัโทษไล่ออกจากราชการ  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๔ พจิารณาอุทธรณ์
ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการยงัไม่ถูกต้องเหมาะสม 
ตามมติ ก.ตร. ที่ได้ก าหนดไว้ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จงึมมีติให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เพิม่โทษ 
ผู้ฟ้องคดีจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าสัง่ลงโทษ 
ไล่ผูฟ้้องคดอีอกจากราชการตามมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๔ ดงักล่าว จงึเป็นการกระท าทีช่อบดว้ย

                                                        
 ๑๘ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๙๙ ฯลฯ ฯลฯ 
   เมือ่มกีารกล่าวหาโดยปรากฏตวัผูก้ล่าวหา หรอืมกีรณเีป็นทีส่งสยัว่าขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระท าผดิวนิัย 
โดยยงัไม่มพียานหลกัฐาน ให้ผูบ้งัคบับญัชารบีด าเนินการสบืสวนหรอืพจิารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมมีูลทีค่วรกล่าวหาว่าผูน้ัน้
กระท าผดิวนิยัหรอืไม ่ถา้เหน็ว่ากรณไีมม่มีลูทีค่วรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยั จงึจะยุตเิรือ่งได ้ถา้เหน็ว่ากรณมีลูทีค่วรกล่าวหาว่า
กระท าผดิวนิยั กใ็หด้ าเนินการทางวนิยัทนัท ี

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
๑๑๐๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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กฎหมายตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิดยีวกนั ประกอบกบัมาตรา ๖๑ แห่ง 
พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒)๑๙ และ
มาตรา ๑๒๔๒๐ แห่งพระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบัข้อ ๑๘ ของกฎ ก.ตร.  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.  ๒๕๔๗ แล้ว  พิพากษายกฟ้อง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๑๔/๒๕๕๔) 
 

  กรณีท่ีข้าราชการต ารวจซ่ึงมีหน้าท่ีรกัษากฎหมายและน าตัว 
ผู้กระท าผิดมาลงโทษ กลับมีพฤติการณ์กระท าผิดเป็นเจ้ามือสลากกินรวบเสียเอง 
พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระท าอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
การท่ีผู้บงัคบับญัชามีค าสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการต ารวจดงักล่าวออกจากราชการ จึงเป็น
ค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรบัราชการต ารวจ มีผู้ร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห ์

ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัเลยว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นเจ้ามอืสลากกนิรวบและจ าหน่ายยาบ้า จงึมกีารตัง้
คณะกรรมการสอบสวนกรณีรอ้งเรยีนดงักล่าว ผลการสบืสวนเหน็ว่าขอ้เทจ็จรงิมมีูลเฉพาะกรณี
เป็นเจ้ามือสลากกินรวบ ส่วนกรณีจ าหน่ายยาบ้าไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง ซึ่งในการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบสวนไดส้อบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ซึ่งได้ให้ถ้อยค าในช่วงแรกว่า 
ผู้ฟ้องคดีและภรรยาเป็นเจ้ามือสลากกินรวบ แต่ต่อมาได้กลับค าให้การ  อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการสอบสวนได้พจิารณาแล้วเห็นว่า น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดไีด้ร่วมกบัภรรยาเป็นเจ้ามอื
สลากกินรวบจริงตามที่ถูกกล่าวหา จึงเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในความผิด  
ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มีเหตุควรลงโทษเพียงให ้

                                                        
 ๑๙-๒๐ พระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 
       มาตรา ๑๐๕ ขา้ราชการต ารวจผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามพระราชบญัญตันิี้ ใหผู้น้ัน้ 
มสีทิธอุิทธรณ์ไดด้งัต่อไปนี้    

ฯลฯ   ฯลฯ 
    (๒) กรณถีูกสัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ ใหอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อ ก.ตร. 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  มาตรา ๑๒๔ ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก หรอืถูกสัง่ให้ออกตามพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหผู้น้ัน้มสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา ๑๐๕ 
       ผูใ้ดมสีทิธริอ้งทุกขต์ามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัย
ต ารวจ พุทธศกัราช ๒๔๗๗ ผูน้ัน้อาจรอ้งทุกขไ์ดต้ามมาตรา ๑๐๖  
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ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ  ต่อมา ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
พจิารณาแล้วเห็นว่า พยานหลกัฐานไม่พอรบัฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้กระท าผดิวนิัยอย่างร้ายแรง
ตามที่ถูกกล่าวหาเห็นควรยุติเรื่อง แต่อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ เห็นว่าพยานหลักฐานรับฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิด 
ตามขอ้กล่าวหา อนัเป็นการกระท าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัย 
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จงึมมีตไิล่ผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ ซึง่คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจไดพ้จิารณา
แล้วมมีติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมคี าสัง่ไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจาก
ราชการตามมติของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ผู้ฟ้องคดยีื่นอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษดงักล่าว 
ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกบัการอุทธรณ์ และรอ้งทุกข ์ท าการแทน
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ 
ฟงัไม่ขึน้ จงึมมีตเิสนอคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจทราบ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ในฐานะ
ผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการข้าราชการต ารวจได้พิจารณาอีกครัง้ แล้วมีมติยืนยัน 
ตามความเห็นเดมิที่เคยพจิารณาไว้แล้ว พรอ้มกบัเสนอรายงานให้นายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 
สัง่การ ซึ่งได้มกีารสัง่การโดยผู้มอี านาจให้ยกอุทธรณ์ตามขอ้เสนอดงักล่าว ผู้ฟ้องคดจีงึน าคด ี
มาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ
และค าวนิิจฉยัทีใ่หย้กอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
ในการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน 

ได้ท าการรวบรวมพยานหลกัฐานและสอบปากค าบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นพยาน
บุคคลฝ่ายกล่าวหาและพยานบุคคลฝ่ายผู้ฟ้องคดีแล้ว จงึลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าพฤติการณ์ 
น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้จ าหน่ายสลากกินรวบจรงิและมมีติให้ปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ 
อนัเป็นการใช้ดุลพนิิจชัง่น ้าหนักพยานหลกัฐานแล้ว มใิช่เป็นการรบัฟงัเฉพาะพยานหลกัฐาน
ของฝ่ายผู้กล่าวหาแต่เพียงฝ่ายเดียว  นอกจากนี้ จากการสอบปากค าพยานในชัน้สืบสวน
ขอ้เทจ็จรงิครัง้แรก ซึง่เป็นเวลาใกลเ้คยีงกบัการเกดิเหตุและวนัที่ตามบตัรสนเท่ห ์ต่างกใ็หก้าร
สอดคล้องกนัว่าผู้ฟ้องคดแีละภรรยาจ าหน่ายสลากกนิรวบ เมื่อผู้ฟ้องคดเีป็นเจา้หน้าที่ต ารวจ
และอยู่อาศัยในหมู่บ้านที่เกิดเหตุหากไม่มีมูลความจริงบุคคลดังกล่าวคงไม่กล้าปรกัปร า 
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจ แม้ต่อมาภายหลงัพยานดงักล่าวได้กลบัค าให้การในชัน้
สอบสวนใหม่เป็นปฏิเสธว่าผู้ฟ้องคดีมิได้จ าหน่ายสลากกินรวบก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกต ิ
ที่พยานทัง้หมดจะกลับค าให้การพร้อมกันและเชื่อว่ามีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีมิให ้
ต้องรบัโทษ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการต ารวจมีหน้าที่รกัษากฎหมายและน าตัว
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ผู้กระท าผดิมาลงโทษตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดอี้างพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดโีดยให้การว่ารูจ้กั
พยานคนดงักล่าวและสนิทสนมกนั โดยทราบว่าพยานคนดงักล่าวเป็นเจ้ามอืขายสลากกนิรวบ
ซึง่ตนไดเ้คยตกัเตอืนและหา้มปรามมาโดยตลอด แต่ไม่ปรากฏว่ามกีารจบักุมพยานคนดงักล่าว  
แม้แต่ครัง้เดียว อันแสดงถึงการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรอืผู้อื่นได้ประโยชน์  
อนัมคิวรได้ เมื่อประมวลพฤติการณ์โดยตลอดแล้วมเีหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้ามอื 
สลากกนิรวบจรงิ แมไ้ม่มพียานหลกัฐานยนืยนัความผดิชดัแจง้กต็าม  อกีทัง้ ในการด าเนินการ
สอบสวนทางวนิยัแก่ขา้ราชการต ารวจมกีฎหมายว่าดว้ยวนิัยต ารวจและพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดอ านาจหน้าที่และวธิกีารไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนการ
ด าเนินคดอีาญาเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการน าตวัผู้กระท าความผดิทางอาญามาลงโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การด าเนินการทางวินัยกับการด าเนินการทางอาญาจึงมี 
ความแตกต่างกนั กรณีที่เกิดขึ้นเรื่องเดยีวกนัแม้ไม่มคีวามผดิทางอาญาแต่อาจเป็นความผดิ 
ทางวนิยัได ้การพสิจูน์ว่าผูถู้กกล่าวหาไดฝ้่าฝืนกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงหรอืไม่มไิดเ้คร่งครดั
เช่นคดอีาญา และเมื่อกรณีนี้มพียานหลกัฐานเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดเีป็นเจ้ามอืสลากกินรวบจรงิ 
ซึง่ส านกังานต ารวจแห่งชาตไิดก้ าหนดมาตรฐานโทษเกี่ยวกบัการพนันในกรณีขา้ราชการต ารวจ
กระท าผิดวินัยโดยเป็นเจ้ามอืการพนันผิดกฎหมายมรีะดบัโทษถึงขัน้ไล่ออก เมื่อผู้ฟ้องคด ี
เป็นขา้ราชการต ารวจ แต่กลบักระท าผดิเสยีเองโดยเป็นเจา้มอืสลากกนิรวบ จงึเป็นการกระท า
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ  ดงันัน้ การที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ มมีตลิงโทษ 
ไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการตามความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวน จงึเป็นการใช้ดุลพนิิจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ได้มีค าสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคด ี
ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ค าสัง่ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๘๐/๒๕๕๔) 

 

พฤติการณ์ของข้าราชการต ารวจท่ีเข้าไปตรวจค้นรถยนต์ของ
ผู้เสียหาย และได้ท าการข่มขู่จนท าให้ผู้เสียหายเกิดความกลวัจนยอมส่งมอบทรพัยสิ์นให้ 
พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระท าอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
อนัเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ดงันัน้ การมีค าสัง่ไล่ข้าราชการต ารวจคนดงักล่าว
ออกจากราชการ จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะทีผู่ฟ้้องคดทีัง้สามรบัราชการเป็นขา้ราชการต ารวจ มผีูก้ล่าวหาว่า

ผู้ฟ้องคดทีัง้สามกบัพวกอีก ๒ คน ร่วมกนักรรโชกทรพัย์นางสาว ร. จงึถูกจบักุมและด าเนิน 
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คดีอาญา โดยในการด าเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมคี าสัง่ไม่ฟ้อง 
ผู้ฟ้องคดีทัง้สาม แต่ในการด าเนินการทางวินัยผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่
ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีทัง้สาม และต ารวจภูธรภาค ๕  
(ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ไดม้คี าสัง่ใหพ้กัราชการผูฟ้้องคดทีัง้สามเพื่อรอฟงัผลการสอบสวนพจิารณา  
ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้สรุปผลการสอบสวนเสนอต่อผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั
เชยีงใหม่ว่า น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดทีัง้สามน่าจะรู้เห็นและสมคบกันกระท าความผดิ เห็นควรให้
กักขังผู้ฟ้องคดีทัง้สาม และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอความเห็น 
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ตามพฤติการณ์มีเหตุน่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทัง้สามกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา และกรณีมมีลทินมวัหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวนจงึเห็นควร
ลงโทษไล่ผูฟ้้องคดทีัง้สามออกจากราชการ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ พจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูฟ้้องคดทีัง้สาม
ร่วมกนักระท าความผดิฐานกรรโชกทรพัยต์ามที่ถูกกล่าวหา จงึมคี าสัง่ลงโทษปลดผูฟ้้องคดทีัง้สาม
ออกจากราชการ  ต่อมา ผูฟ้้องคดทีัง้สามไดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ลงโทษดงักล่าวต่อ ก.ตร. และ อ.ก.ตร. 
เกี่ยวกบัอุทธรณ์และรอ้งทุกขซ์ึ่งท าการแทน ก.ตร. ได้พจิารณาแลว้มมีตใิหร้ายงานนายกรฐัมนตร ี
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณาสัง่การ โดยเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิ่มโทษจากลงโทษ 
ปลดผู้ฟ้องคดีทัง้สามออกจากราชการเป็นลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทัง้สามออกจากราชการ  
ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณาแลว้มคี าสัง่ใหด้ าเนินการตามมต ิก.ตร. ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ จงึมคี าสัง่
ให้เพิม่โทษจากลงโทษปลดออกจากราชการเป็นลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดทีัง้สามออกจากราชการ
ตัง้แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทัง้สามถูกสัง่พักราชการเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทัง้สามเห็นว่าตนมิได ้
มคีวามผดิตามข้อกล่าวหาและผลทางคดอีาญาพนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการสัง่ไม่ฟ้อง 
ผู้ฟ้องคดีทัง้สาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลบัมคี าสัง่ลงโทษผู้ฟ้องคดีทัง้สามโดยอาศัยข้อเท็จจรงิ
เดยีวกนัและไม่มพียานหลกัฐานอื่นใด ประกอบกบัผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
มคีวามเหน็ควรยตุเิรือ่งกรณทีีถู่กกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง  ดงันัน้ การด าเนินการ
ดงักล่าวจงึเป็นการไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของกฎหมายและเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบไม่เป็นธรรม 
และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขาดพยานหลักฐาน จึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษา 
หรอืค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีทัง้สามออกจากราชการ และค าสัง่ที่ให้เพิ่มโทษ 
ผูฟ้้องคดทีัง้สามจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทัง้สามกับพวกที่เรียกร้องค่าเสียหาย 

จากนางสาว ร. กรณทีีน่างสาว ร. ขายพลอยคุณภาพไม่ดีให ้ท าใหจ้่าสบิต ารวจ ช. น าพลอยไป
ขายต่อแล้วขาดทุนซึ่งถ้านางสาว ร. ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้ ผู้ฟ้องคดีทัง้สามจะจบักุมตัว
ด าเนินคดใีนกรณทีีน่ าคนต่างดา้วมาท าบตัรประจ าตวัประชาชนปลอม นางสาว ร. จงึไดย้นิยอม
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จ่ายเงนิให้ตามขอ้เรยีกร้องเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจบักุมตวัด าเนินคด ีหลงัจากนัน้นางสาว ร.  
จงึไดไ้ปแจง้ความรอ้งทุกขใ์หด้ าเนินคดกีบัผูฟ้้องคดทีัง้สามกบัพวกในความผดิอาญาฐานร่วมกนั 
กรรโชกทรพัย ์นัน้ แมว้่าผูฟ้้องคดทีัง้สามจะไม่มคีวามผดิอาญาฐานร่วมกนักรรโชกทรพัยต์ามที่
พนักงานอยัการมคี าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องผูฟ้้องคดทีัง้สามก็ตาม แต่จากพฤตกิารณ์ของผู้ฟ้องคดี
ทัง้สามทีไ่ดก้ระท าการตรวจคน้รถยนต์ของนางสาว ร. และข่มขู่ท าใหน้างสาว ร. เกดิความกลวั
และยนิยอมมอบเงนิให้ นัน้ พฤติการณ์และการกระท าของผู้ฟ้องคดทีัง้สามดงักล่าวย่อมเป็น 
การกระท าอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว 
ประกอบกบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไดม้คี าสัง่ใหพ้กัราชการผูฟ้้องคดทีัง้สามเพื่อรอฟงัผลการสอบสวน
ในคดอีาญา และผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคีวามเหน็ควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดทีัง้สามออกจากราชการ  
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความเหน็ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ดงักล่าว 
ทัง้นี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
ได้มีค าสัง่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทัง้สามจากลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีทัง้สามออกจากราชการเป็น 
ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทัง้สามออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๙๒-๕๙๔/๒๕๕๔) 

 

พฤติการณ์ของข้าราชการต ารวจท่ีน าตวัผู้ต้องขงัหญิงออกไปจาก
ห้องควบคุมและพาไปกระท าอนาจาร ถือเป็นพฤติการณ์อนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่
อย่างร้ายแรง ค าสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการต ารวจคนดงักล่าวออกจากราชการ จึงเป็นค าสัง่
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดรีบัราชการเป็นข้าราชการต ารวจ ผู้ก ากบัการหวัหน้า

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองกระบี่มีค าสัง่ตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมี 
การรอ้งเรยีนว่า มกีารน าตวัผูต้อ้งขงัหญงิออกไปนอนทีโ่รงแรมและร่วมประเวณี โดยในส่วนของ 
ผูฟ้้องคดคีณะกรรมการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิมคีวามเหน็ว่า ผู้ฟ้องคดพีานางสาว ส. ซึ่งถูกคุมขงั
ตามอ านาจศาลไปจากห้องควบคุม และน าตัวนางสาว ส. ไปกระท าอนาจาร เป็นความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา เหน็ควรด าเนินคดอีาญา ผูก้ ากบัการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืง
กระบี่ จึงได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง  
ผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค ๘ (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ พจิารณาแลว้มคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอย่างรา้ยแรงแก่ผูฟ้้องคด ีและขา้ราชการต ารวจอื่นอกี ๑๐ คน 
และให้ด าเนินคดีอาญากับผู้ ฟ้องคดี และมีค าสัง่ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน  



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๑๑ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕  
แต่ก็ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ 
พุทธศกัราช ๒๔๗๗ เหน็สมควรพจิารณาลงทณัฑข์า้ราชการต ารวจทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดดงักล่าว 
โดยเฉพาะผูฟ้้องคดทีีน่ าตวันางสาว ส. ออกจากหอ้งควบคุมไปกระท าอนาจารบรเิวณทีท่ าการ
ศาลจงัหวดักระบี่ ฐานไม่ประพฤตตินให้เคร่งครดัต่อมรรยาทและระเบยีบแบบแผนของต ารวจ
และประพฤติไม่สมควรตามมาตรา ๕ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วยวนิัยต ารวจฯ  
โดยให้ลงทัณฑ์กักขงั ๓๐ วัน ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รบัรายงานผลการสอบสวนแล้ว 
ไดพ้จิารณามคี าสัง่ลงโทษทางวนิัยผูเ้กี่ยวขอ้งรวมทัง้ผูฟ้้องคดตีามความเหน็ของคณะกรรมการ
สอบสวน และได้รายงานการด าเนินการทางวนิัยให้คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.)  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับวินัย 
(อ.ก.ตร. วนิัย) ท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า พฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคด ี
ถอืไดว้่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรอืนฯ จงึมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด าเนินการสัง่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการให้เหมาะสมต่อความร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
พจิารณากลัน่กรองการพจิารณาสัง่ลงโทษได้มคี าสัง่ไล่ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการโดยให้มผีล
ตัง้แต่วนัทีอ่อกค าสัง่เป็นต้นไป และไดแ้จง้ค าสัง่ดงักล่าวใหผู้ฟ้้องคดทีราบ ผูฟ้้องคดจีงึอุทธรณ์
ค าสัง่ต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเกี่ยวกบัการอุทธรณ์ 
(อ.ก.ตร. อุทธรณ์) ท าการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า ค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ตามมตขิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีส่ ัง่ลงโทษไล่ผูฟ้้องคดอีอกจากราชการถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดฟีงัไม่ขึน้ จงึมมีตใิห้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดมีาฟ้อง 
ต่อศาลขอใหม้คี าพพิากษาหรอืค าสัง่ลงโทษทางวนิยัดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
คดีนี้แม้ในทางคดีอาญาศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี แต่โดยที ่

การด าเนินการทางวนิัย หากผลการสอบสวนพจิารณาในทางวนิัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยรบัฟงัได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามพีฤติการณ์กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ผู้บงัคบับญัชา 
ผู้มีอ านาจก็สามารถพิจารณาสัง่ลงโทษไปตามกรณีความผิดได้โดยไม่จ าต้องพิจารณา 
ตามขอ้เทจ็จรงิในคดอีาญาแต่อย่างใด ซึง่เมื่อพจิารณาขอ้เทจ็จรงิจากผลการสอบสวนทางวนิัย
รบัฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดไีด้น าตวันางสาว ส. ผู้ต้องขงัที่ถูกกกัขงัแทนค่าปรบัออกจากห้องควบคุม 
และกระท าอนาจาร โดยมีพยานฝ่ายกล่ าวหาให้ถ้อยค ายืนยันว่ าผู้ ฟ้องคดีกระท าผิด 
ตามข้อกล่าวหาจริง ประกอบกับเมื่อไม่ปรากฏว่าพยานฝ่ายกล่าวหามีสาเหตุโกรธเคือง 



 
 
๑๑๑๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

กบัผูฟ้้องคดมีาก่อน จงึไม่มเีหตุใหน่้าเชื่อว่าเป็นการเอาความเทจ็มากลัน่แกลง้ผูฟ้้องคดใีหต้้อง
ได้รบัโทษ จงึเชื่อได้ว่าในวนัเกดิเหตุผู้ฟ้องคดไีดน้ าตวัผูต้้องกกัขงัแทนค่าปรบัออกจากห้องขงั
ไปโดยไม่ปรากฏเหตุอนัควร ส่วนที่ผู้ฟ้องคดถีูกกล่าวหาว่ากระท าอนาจาร นัน้ เมื่อไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมสีาเหตุโกรธเคืองกับนางสาว ส. มาก่อน จงึไม่มีเหตุให้น่าเชื่อว่า 
เป็นการเอาความเทจ็มากลัน่แกลง้ใหถ้้อยค าโดยเจตนาใหผู้ฟ้้องคดตี้องไดร้บัโทษ ยิง่ไปกว่านัน้ 
การถูกกระท าอนาจารย่อมเป็นเรื่องที่เกิดความอับอายและเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง  
ของบุคคล นัน้ ประกอบกับถ้อยค าของพลต ารวจ ป. ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่รกัษาความปลอดภัย
บรเิวณศาลจงัหวดักระบี่ยนืยนัว่าเหน็ผู้ฟ้องคดอียู่กบันางสาว ส. เวลาประมาณ ๓.๓๐ นาฬกิา  
จึงน่าเชื่อได้ว่าในวันและเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้กระท าอนาจารนางสาว ส. ที่บริเวณ 
ศาลจงัหวดักระบี่จรงิ แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าในช่วงวนัและเวลาดงักล่าวผู้ฟ้องคดไีด้รบั
อนุญาตให้ลากจิก็ตาม แต่ก็ไม่อาจยนืยนัได้ว่าผู้ฟ้องคดจีะไม่สามารถอยู่ในที่เกิดเหตุตามวนั 
และเวลาดังกล่าวได้ จากพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระท าอันได้ชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ โดยอนุกรรมการที่ท าการ
แทนรับฟงัและวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าการกระท าของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติชัว่ 
อย่างรา้ยแรง และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ มคี าสัง่ลงโทษตามมติ นัน้ จงึไม่ใช่เป็นการออกค าสัง่ซ ้าซอ้น 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแผนของทางราชการแต่อย่างใด แต่เป็นการด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนดไว ้กรณีจงึไม่อาจฟงัว่าการที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ มคี าสัง่ลงโทษ
ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมชิอบ และเป็นการสัง่ลงโทษโดยไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๑๑/๒๕๕๔) 
 

๓. ค าสัง่พกัราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวน 
 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๔. ค าสัง่ให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถกูสอบสวน 
  

การท่ีข้าราชการต ารวจถกูกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้ว่า
การสอบสวนจะยงัรบัฟังไม่ได้แน่ชดัว่าข้าราชการต ารวจผู้นัน้กระท าผิดตามท่ีถกูกล่าวหา 
แต่เม่ือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏพบว่าบุคคลดงักล่าวมีข้อพิรุธน่าสงสยัว่าเป็นผู้กระท าผิด
ตามท่ีถกูกล่าวหาหรือไม่ในชัน้สอบสวนทางวินัย โดยไม่สามารถหาพยานหลกัฐานมา
หกัล้างข้อพิรธุน่าสงสยันัน้ได้ พฤติการณ์การกระท าท่ีมีข้อพิรธุดงักล่าว จึงต้องถือว่ามี



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๑๓ 
   

 
 
 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เหตุมลทินหรือมวัหมองจากการท่ีถกูสอบสวนซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้บงัคบับญัชามีค าสัง่ให้ 
ผูถ้กูกล่าวหาออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถกูสอบสวน 

สรปุข้อเทจ็จริง 
ขณะที่ผู้ฟ้องคดรีบัราชการต ารวจ ผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครศรธีรรมราช  

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคด ี 
กรณีถูกกล่าวหาว่าต้องหาคดีอาญาข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา)  
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบัอนุญาตและเสพ ในระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีค าสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคด ี
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานแล้วรายงานผลการสอบสวน
เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเห็นว่า ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรบัฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคด ี
กระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงตามขอ้กล่าวหา จากการตรวจพสิูจน์ปสัสาวะของผู้ฟ้องคดกี็ไม่พบ
สารเสพติดกัญชาและพนักงานอัยการมีค าสัง่เด็ดขาดไม่ ฟ้องผู้ฟ้องคดีเห็นควรยุติเรื่อง  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ชัน้จับกุมผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าชื่อนาย ช. และให้การ 
รบัสารภาพตลอดข้อกล่าวหา นาย ส. และนาย อ. ซึ่งร่วมกระท าผิดด้วยให้การยืนยนัว่า  
ไดร้่วมกนัเสพยาเสพตดิให้โทษ (กญัชา) และมตี ารวจชุดจบักุมสองนายยนืยนัว่าได้กลิน่กญัชา 
จงึเขา้จบักุมผู้ฟ้องคดกีบัพวกในที่เกดิเหตุ ประกอบกบัวนัเกดิเหตุ ผูฟ้้องคดอียู่ระหว่างปฏบิตัิ
หน้าที่สบิเวร จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ผู้ฟ้องคดรีบัสารภาพว่าได้ละทิ้งหน้าที่สบิเวรและ 
ถูกจบักุม ซึ่งสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพระพรหมได้มคี าสัง่ลงโทษกกัยามผู้ฟ้องคดีมกี าหนด  
๗ วัน จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิดตามข้อกล่าวหา อันเป็นการประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีค าสัง่ลงโทษ 
ปลดผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ ผู้ฟ้องคดไีดอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจ (ก.ตร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับการอุทธรณ์  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมไม่ได้ตรวจค้นพบกัญชา  
ของกลางจากตัวผู้ฟ้องคดี นาย ส. และนาย อ. ได้ร ับว่ากัญชาของกลางเป็นของตนเอง  
ขณะเขา้ท าการจบักุม เจา้หน้าทีต่ ารวจชุดจบักุมไม่เหน็ผูฟ้้องคดกี าลงัเสพกญัชา  นอกจากนัน้ 
ผลการตรวจสอบปสัสาวะของผู้ฟ้องคดไีม่พบสารเสพตดิ จงึรบัฟงัไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดกีระท าผดิ
วนิยัอยา่งรา้ยแรง กรณตีามทีถู่กกล่าวหา แต่กรณีมขีอ้พริุธน่าสงสยัทีท่ าใหร้บัฟงัไดว้่าผูฟ้้องคดี
มมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนหลายประการ คอื ผู้ฟ้องคดถีูกจบักุมในที่เกดิเหตุ 
ซึ่งมกีารมัว่สุมสูบกัญชา ในชัน้จบักุม ผู้ฟ้องคดไีม่แจ้งยศและชื่อจรงิและให้การรบัสารภาพ  
นาย ส. และนาย อ. ที่ถูกจบักุมยงัให้การในชัน้สอบสวนคดอีาญาว่า ผู้ฟ้องคดรี่วมเสพกญัชาด้วย  
นอกจากนัน้ ผูฟ้้องคดยีงัไดล้ะทิง้หน้าทีส่บิเวรมาอยู่ในทีเ่กดิเหตุ ซึง่แมว้่าต่อมานาย ส. นาย อ.  
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จะให้การชัน้สอบสวนทางวินัยว่า เหตุที่ให้การชัน้คดีอาญาว่าผู้ฟ้องคดีร่วมเสพกัญชา  
เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีรบัสารภาพว่าร่วมเสพกัญชาด้วย ก็ยงัไม่อาจมีน ้ าหนักเพียงพอ 
ทีจ่ะหกัลา้งขอ้พริธุสงสยัดงักล่าวมาแลว้ พฤตกิารณ์การกระท าของผูฟ้้องคดจีงึตกอยู่ในลกัษณะ
มมีลทินหรอืมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากจะให้รบัราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
แก่ราชการตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบญัญัติต ารวจแห่งชาติฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
มคี าสัง่ลงโทษปลดผูฟ้้องคดอีอกจากราชการยงัไม่ถูกต้องเหมาะสม จงึมมีตใิหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสัง่จากลงโทษปลดออกจากราชการเป็นสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ เพราะมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีทีถู่กสอบสวน ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึแจง้ใหผู้ฟ้้องคดี
ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดงักล่าว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มคี าสัง่เปลี่ยนแปลง 
ค าสัง่ลงโทษจากปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นให้ออกจากราชการเพราะมมีลทินหรอื 
มวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ผู้ฟ้องคดจีงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพิพากษาหรอืค าสัง่ 
เพกิถอนมตแิละค าสัง่ดงักล่าว 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
บทบญัญตัใินมาตรา ๑๐๒๒๑ แห่งพระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาตฯิ กรณีทีข่า้ราชการ

ต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง แมไ้ดม้กีารสอบสวนแลว้และไม่ไดค้วามชดัว่า
เป็นผูก้ระท าผดิ แต่ถ้าพจิารณาไดว้่ามมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีทีถู่กสอบสวนนั ้น กอ็าจจะสัง่
ให้ออกจากราชการได้  ดงันัน้ เมื่อได้มกีารสอบสวนผู้ฟ้องคดีแล้วปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุ 
ในการเข้าจบักุมผู้กระท าผดิจะไม่พบกัญชาของกลางจากตัวผู้ฟ้องคดี และไม่เห็นผู้ฟ้องคด ี
ก าลังเสพกัญชา รวมทัง้ผลการตรวจปสัสาวะไม่พบสารเสพติดในปสัสาวะของผู้ฟ้องคด ี 
อันแสดงว่าไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระท าผิด ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องด าเนินการพจิารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีที ่
ถูกสอบสวนหรอืไม่ ซึง่ในกรณีดงักล่าวผู้ฟ้องคดถีูกจบักุมในที่เกดิเหตุซึ่งมกีารมัว่สุมสูบกญัชา 
ในวนัจบักุมผู้ฟ้องคดไีม่แจ้งยศและชื่อจรงิและให้การรบัสารภาพ รวมทัง้ผู้ต้องหาอีกสองคน 
ที่ถูกจบักุมก็ยงัให้การในชัน้สอบสวนคดีอาญาว่าผู้ฟ้องคดีร่วมเสพกัญชาด้วย นอกจากนัน้  
ผูฟ้้องคดยีงัไดล้ะทิง้หน้าทีส่บิเวรมาอยู่ในทีเ่กดิเหตุ แมใ้นชัน้สอบสวนทางวนิัยผู้ต้องหาทัง้สาม
จะให้การปฏเิสธว่าผู้ฟ้องคดไีม่ได้ร่วมเสพกญัชาด้วย แต่ก็ยงัไม่มนี ้าหนักเพยีงพอที่จะหกัล้าง 

                                                        
 ๒๑ พระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗  

  มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และได้มีการสอบสวน 
ตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นัน้กระท าผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมั วหมอง 
ในกรณีทีถู่กสอบสวนนัน้ หากจะใหร้บัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ กใ็หผู้้มอี านาจตามมาตรา ๗๒ สัง่ใหผู้น้ัน้
ออกจากราชการเพือ่รบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได ้



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๑๕ 
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ขอ้พริุธน่าสงสยัว่าไม่ได้ร่วมกระท าผดิได้ การที่ผู้ฟ้องคดมีขี้อพริุธน่าสงสยัว่าเป็นผู้กระท าผดิ
ตามที่ถูกกล่าวหาหรอืไม่ในชัน้สอบสวนทางวนิัย โดยผู้ฟ้องคดไีม่สามารถหาพยานหลกัฐาน 
มาหกัลา้งขอ้พริธุน่าสงสยันัน้ได ้พฤตกิารณ์การกระท าของผูฟ้้องคดทีีม่ขีอ้พริุธดงักล่าวจงึตกอยู่
ในลักษณะมมีลทินหรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนแล้ว  ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกค าสัง่ให้เป็นไปตามมติดังกล่าว จึงเป็นค าสัง่ ทางปกครองที่ชอบ 
ดว้ยกฎหมายแลว้  พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๖๙๑/๒๕๕๔) 

 

 กรณีท่ีข้อเทจ็จริงไม่ปรากฏพยานหลกัฐานท่ียืนยนัได้อย่างแน่ชดัว่าเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานสรรพากรได้รบัท าบญัชีและย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
เรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เสียภาษี แต่เมื่อพฤติการณ์มีเหตุอนัควรสงสยั
อย่างย่ิงว่ามีการรบัท าบญัชีและเรียกร้องผลประโยชน์จริง ซ่ึงหากให้รบัราชการต่อไป 
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ภาพพจน์ของกรมสรรพากร ผู้เสียภาษีขาดความเช่ือมัน่
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร การท่ีอธิบดีกรมสรรพากรมีค าสัง่ 
ให้เจ้าหน้าท่ีดงักล่าวออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถกูสอบสวน 
จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

 สรปุข้อเทจ็จริง 
 ขณะผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารงานสรรพากร ระดับ ๕ ส านักงาน

สรรพากรจงัหวดันราธวิาส อธบิดกีรมสรรพากร (ผูถู้กฟ้องคด)ี ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนผูฟ้้องคดโีดยกล่าวหาว่าผูฟ้้องคดกีระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ในเรือ่งอาศยัหรอืยอมให้
ผู้อื่นอาศยัต าแหน่งหน้าที่ราชการในฐานะข้าราชการกรมสรรพากร รบัท าบญัชีและยื่นแบบ  
แสดงรายการ และเมือ่ไดร้บัเงนิค่าภาษแีลว้กลบัน าส่งค่าภาษเีพยีงเลก็น้อย ส่วนทีเ่หลอืยักยอก
เป็นประโยชน์ส่วนตน  อกีทัง้ น าขอ้มูลการจดทะเบยีนนิตกิรรมที่ดนิไปเรยีกรอ้งเงนิจากผูข้าย
ที่ดินอีกด้วย  ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า  
ผู้ฟ้องคดไีด้กระท าตามที่ถูกกล่าวหาจรงิ ซึ่งเข้าลกัษณะเป็นความผดิฐานปฏิบตัิหรอืละเว้น 
การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยมชิอบ เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ทีม่คิวรได ้เป็นการทุจรติ 
ต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง กระท าการหรอืยอมให้ผู้อื่นกระท าการ  
หาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เสยีความเที่ยงธรรมหรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าที ่
ราชการของตน และไม่รกัษาชื่อเสยีงแห่งตน และรกัษาเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
ของตนมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระท าอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรได้รบัโทษปลดออก ผู้ถูกฟ้องคดพีจิารณาแล้ว 
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เห็นว่าจากการสอบสวนแม้ไม่มพียานหลกัฐานที่จะยืนยนัอย่างแน่ชดัว่าผู้ฟ้องคดรีบัท าบญัช ี
และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  เรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้เสียภาษี แต่พฤติการณ์มเีหตุอันควรสงสัยอย่างยิง่ว่ามีการรบัท าบัญชีและเรียกร้อง
ผลประโยชน์ อนัเป็นการกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง หากให้ผูฟ้้องคดรีบัราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการ ภาพพจน์ของกรมสรรพากรและผู้เสียภาษีขาดความเชื่อมัน่ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จงึเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยเหตุ 
มมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และได้เสนอให้ อ.ก.พ. กรมสรรพากร พจิารณา  
ซึ่งได้มมีตใิห้ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการ  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดจีงึได้มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดอีอกจาก 
ราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ ผูฟ้้องคดจีงึมหีนังสอืรอ้งทุกข์
ต่อ ก.พ. แต่ยงัไม่ได้รบัแจ้งผลการพจิารณา จงึน าคดมีาฟ้องต่อศาลขอให้มคี าพพิากษาหรอื
ค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ให้ออกจากราชการดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคด ี
กลบัเขา้รบัราชการในสงักดักรมสรรพากร 

ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
เมื่อรายงานผลการด าเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ความว่า  

จากการให้ถ้อยค าของพยาน ๔ รายซึ่งประกอบอาชีพต่างกัน ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
ได้ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า  ผู้ฟ้องคดีร ับท าบัญชีและหาผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งมีทัง้ 
ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการและกระท าการด้วยตนเอง  จึงเข้าลักษณะ 
ความผิดฐานปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น  
ได้ประโยชน์ที่มคิวรได้ เป็นการทุจรติต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่ นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่รกัษาชื่อเสียงแห่งตนและ 
รกัษาเกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระท าอื่นใด 
อนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒๒๒ 

                                                        
 ๒๒ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๘๒ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและเทีย่งธรรม 
 หา้มมใิหอ้าศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าทีร่าชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อมหาประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 
 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยช น์ที่มิควรได ้ 

เป็นการทุจรติต่อหน้าทีร่าชการและเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 
     



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๑๗ 
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มาตรา ๙๕๒๓ และมาตรา ๙๘๒๔ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ ควรได้รบั
โทษปลดออก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีพยานหลกัฐานใดฟงัได้ว่าผู้ฟ้องคดี
เรยีกรอ้งเงนิและได้รบัเงนิค่าภาษีธุรกจิตามที่พยานกล่าวอ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
เห็นว่าแม้ไม่มีพยานหลักฐานที่จะยืนยันอย่างแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีร ับท าบัญชีและยื่นแบบ 
แสดงรายการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เรียกร้องเงินหรอืผลประโยชน์อื่นใดจากผู้เสียภาษ ี  
แต่พฤติการณ์มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่ามีการรับท าบัญชีและเรียกร้องผลประโยชน์  
อนัเป็นการกระท าผดิวนิัยอย่างร้ายแรง หากให้ผู้ฟ้องคดรีบัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหาย 
แก่ราชการ ภาพพจน์ของกรมสรรพากร และผู้เสยีภาษีขาดความเชื่อมัน่ในการปฏบิตัิหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอ านาจส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมสรรพากร 
พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
ตามมาตรา ๑๑๖๒๕ แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการพลเรอืนฯ โดยข้อเท็จจรงิในคดนีี้
ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดไีดส้่งเรื่องให ้อ.ก.พ. กรมสรรพากร พจิารณาแลว้ ซึง่ทีป่ระชุมไดม้มีตใิห้ 
ผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ ผูถู้กฟ้องคดจีงึไดม้คี าสัง่ใหผู้ฟ้้องคดอีอกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามมาตรา ๑๑๖  
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ดังนัน้ ค าสัง่ดังกล่าวจึงเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  
พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๕/๒๕๕๕) 

                                                        
 ๒๓-๒๕ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๙๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์  
อนัอาจท าใหเ้สยีความเทีย่งธรรมหรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๙๘ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัต้องรกัษาชื่อเสยีงของตน และรกัษาเกยีรติศกัดิข์องต าแหน่งหน้าที่

ราชการของตนมใิหเ้สือ่มเสยี โดยไมก่ระท าการใด ๆ อนัไดช้ือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 
การกระท าความผดิอาญาจนได้รบัโทษจ าคุก หรอืโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

หรอืใหร้บัโทษทีห่นกักว่าจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ หรอืกระท าการ
อื่นใดอนัไดช้ือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๑๖ ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดมกีรณีถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๐๒  

และคณะกรรมการสอบสวนหรอืผูม้อี านาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี ่หรอืวรรคหา้ หรอืมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลว้แต่กรณ ี 
เห็นว่ากรณีมเีหตุอนัควรสงสยัอย่างยิง่ว่าผู้นัน้ได้กระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดัพอที่จะฟงั
ลงโทษตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ถ้าใหร้บัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. จงัหวดั แล้วแต่กรณี พจิารณาให้ออกจากราชการ  ทัง้นี้ ให้น ามาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้บงัคบั 
โดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติให้ผู้นัน้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน   
กใ็ห้ผู้มอี านาจดงักล่าวสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 
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บทท่ี ๓๓ 

 

คดีปกครองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

 ๑.๑ ผูมี้สิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

  ๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงโอนมาเป็น
ข้าราชการพลเรือน 
 

   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเจตนารมณ์ 
เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการท่ีได้รบัความเดือดร้อนในเร่ืองท่ีอยู่อาศยัเน่ืองจากทางราชการ
เป็นเหตุ การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นราชการส่วนกลาง ราชการ 
ส่วนภมิูภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน เป็นเพียงการแบ่งการบริหารราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเท่านัน้ การปฏิบติังานของข้าราชการไม่ว่าจะ
สังกัดส่วนราชการใด ย่อมต้องถือเป็นการรบัราชการทัง้ส้ิน เพียงแต่จะมีขอบเขต
ภาระหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะท่ีแตกต่างกนัเท่านัน้ สิทธิและสวสัดิการท่ีได้รบั
จากทางราชการของข้าราชการไม่ว่าจะสงักดัส่วนราชการใด จึงควรมีความเสมอภาค 
เท่าเทียมกนั เมื่อผู้ฟ้องคดีเร่ิมรบัราชการครัง้แรกเป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ินในท้องท่ี
กรงุเทพมหานคร และได้รบัค าสัง่ให้โอนไปเป็นข้าราชการครท่ีูวิทยาลยัครนูครราชสีมา 
ซ่ึงอยู่ในท้องท่ีจงัหวดันครราชสีมา พร้อมกบัย่ืนค าขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ถือได้ว่า
ขณะท่ีย่ืนค าร้องผู้ฟ้องคดีมีสถานภาพเป็นข้าราชการตามความหมายในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไป
ประจ าส านักงานในต่างท้องท่ีตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกนั   
ผูฟ้้องคดีจึงเป็นผูมี้สิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว 
   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีเริม่รบัราชการครัง้แรกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั 
สงักดักรงุเทพมหานคร  ต่อมา ไดโ้อนไปรบัราชการเป็นขา้ราชการครทูีว่ทิยาลยัครนูครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา (มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา) ผูฟ้้องคดไีดย้ื่นค าขอรบัเงนิค่าเช่าบา้น
และไดร้บัอนุมตัใิหร้บัเงนิค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 



 
 

๑๑๒๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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ตัง้แต่วนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๙ ภายหลงัอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา (ผู้ถูกฟ้องคด ี
ที ่๒) มคี าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่อนุมตัเิงนิเบกิจ่ายค่าเช่าบา้นขา้ราชการของผูฟ้้องคดแีละใหเ้รยีก
เก็บเงนิในส่วนที่เบกิจ่ายไม่ถูกต้องคนืให้กบัทางราชการตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสงักัดซึ่งมคีวามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็น
ขา้ราชการส่วนท้องถิน่มใิช่ขา้ราชการตามความหมายของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ แมจ้ะยา้ยมารบัราชการในสงักดัสถาบนัราชภฏันครราชสมีา 
ก็ไม่อาจใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้  และให้เรียกเงินในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
คนืให้กบัทางราชการจ านวนเงนิทัง้สิ้น ๓๐๙,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว  ต่อมา 
เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) มหีนังสอืแจ้งผลการพจิารณาว่า  
ผูฟ้้องคดไีมม่สีทิธเิบกิค่าเช่าบา้นตามกฎหมาย และตอ้งคนืเงนิในส่วนทีเ่บกิจ่ายไปแลว้คนืใหแ้ก่
ทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเบิก 
ค่าเช่าบ้านไดต้ามกฎหมาย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดเีป็น 
ผูม้สีทิธเิบกิค่าเช่าบา้น  
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   โดยทีพ่ระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ไม่ไดก้ าหนดว่า
ขา้ราชการผู้ขอใช้สทิธเิบกิค่าเช่าบ้านนัน้ จะต้องเริม่รบัราชการครัง้แรกโดยมสีถานภาพเป็น
ขา้ราชการจ ากดัเฉพาะขา้ราชการ ๘ ประเภทตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวเท่านัน้ 
จงึจะมสีทิธเิบกิค่าเช่าบ้านได ้ อกีทัง้ กฎหมายฉบบันี้มเีจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลอืขา้ราชการทีไ่ดร้บั
ความเดอืดรอ้นในเรื่องทีอ่ยู่อาศยัเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ การจดัระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิออกเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค และราชการส่วนทอ้งถิน่ เป็นเพยีงการ
แบ่งการบรหิารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิเท่านัน้ การปฏบิตังิาน
ของข้าราชการไม่ว่าจะสงักัดส่วนราชการใด ย่อมต้องถือเป็นการรบัราชการทัง้สิ้น เพยีงแต่  
จะมขีอบเขตภาระหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะที่แตกต่างกนัเท่านัน้ สทิธแิละสวสัดกิาร  
ที่ได้รบัจากทางราชการของข้าราชการไม่ว่าจะสงักดัส่วนราชการใด จงึควรมคีวามเสมอภาค 

                                                 
๑ พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎกีานี้ 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน ข้าราชการ  
ฝา่ยตุลาการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝา่ยตุลาการ ขา้ราชการฝา่ยอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอยัการ ขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั ขา้ราชการ 
ฝ่ายรฐัสภาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา ขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการต ารวจ 
ขา้ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการทหาร และขา้ราชการครตูามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการครู 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๒๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เท่าเทยีมกนั เมื่อผูฟ้้องคดเีริม่รบัราชการครัง้แรกเป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั สงักดั
กรุงเทพมหานคร  ต่อมา ไดโ้อนไปรบัราชการเป็นขา้ราชการคร ูสงักดัวทิยาลยัครนูครราชสมีา 
กรมการฝึกหดัครู ซึ่งตัง้อยู่ในท้องที่จงัหวดันครราชสมีา และได้ยื่นค าขอเบกิค่าเช่าบ้านตาม 
พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านขา้ราชการฯ ถอืว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดยีื่นค าขอเบกิค่าเช่าบ้านต่อ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ นัน้ ผูฟ้้องคดมีสีถานภาพเป็นขา้ราชการตามความหมายของค าว่าขา้ราชการ
ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวแล้ว  นอกจากนัน้  
แมผู้ฟ้้องคดจีะเริม่รบัราชการเป็นขา้ราชการกรงุเทพมหานครสามญั ซึง่เป็นราชการส่วนทอ้งถิน่
ก่อนโอนไปเป็นขา้ราชการครซูึ่งเป็นขา้ราชการตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎกีา
ดงักล่าว กไ็มท่ าใหผู้ฟ้้องคดเีป็นผูไ้มม่สีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้น เมือ่ผูฟ้้องคดเีริม่รบัราชการครัง้แรก
ในทอ้งทีก่รุงเทพมหานคร  ต่อมา ได้รบัค าสัง่ใหโ้อนไปเป็นขา้ราชการครทูี่วทิยาลยัครนูครราชสมีา 
ซึ่งอยู่ในท้องที่จงัหวดันครราชสมีา ถอืว่าผู้ฟ้องคดไีด้รบัค าสัง่ให้เดนิทางไปประจ าส านักงาน 
ในต่างทอ้งทีต่ามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง๒ แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการฯ ผูฟ้้องคด ี
ไม่มเีหตุต้องห้ามที่ท าให้ไม่มสีิทธไิด้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จงึเป็นผู้มสีทิธไิด้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ขา้งต้น  ดงันัน้ ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ที่ส ัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่การอนุมตัเิงนิเบกิจ่ายค่าเช่าบา้น
ของผู้ฟ้องคดแีละให้คนืเงนิในส่วนที่เบกิจ่ายไปแล้วให้แก่ทางราชการ จงึเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ จงึไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกนั พพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ 
ที่ส ัง่ให้เพิกถอนค าสัง่การอนุมตัิเงนิเบกิจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดแีละให้คนืเงนิในส่วนที่
เบกิจ่ายไปแล้วให้แก่ทางราชการ และเพกิถอนผลการพจิารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
และให้ผู้ฟ้องคดไีด้รบัสทิธเิบิกค่าเช่าบ้านตามสทิธทิี่มอียู่ ตัง้แต่วนัที่ถูกระงบัสทิธเิป็นต้นไป  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๕๗๖/๒๕๕๔) 
 

                                                 
๒ พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 มาตรา ๗ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รบัค าสัง่ให้เดนิทางไปประจ าส านักงาน 
ในต่างทอ้งที ่มสีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้นขา้ราชการเท่าทีต่้องจ่ายจรงิตามทีส่มควรแก่สภาพแห่งบา้น แต่อย่างสูงไม่เกนิจ านวนเงนิ  
ทีก่ าหนดไวต้ามบญัชอีตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการทา้ยพระราชกฤษฎกีานี้   ทัง้นี้ เวน้แต่ผูน้ัน้ 
 (๑) ทางราชการไดจ้ดัทีพ่กัอาศยัใหอ้ยู่แลว้ 
 (๒) มเีคหสถานของตนเอง หรอืของสามหีรอืภรยิาทีพ่ออาศยัอยู่ร่วมกนัไดใ้นทอ้งทีท่ีไ่ปประจ าส านกังานใหม่ 
 (๓) ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปประจ าส านกังานใหม่ในทอ้งทีท่ีเ่ร ิม่รบัราชการครัง้แรก หรอืทอ้งทีท่ีก่ลบัเขา้รบัราชการใหม่ 
 (๔) เป็นขา้ราชการวสิามญั 
 ขา้ราชการผูใ้ดไดร้บัเงนิเดอืนไมต่รงกบัอตัราเงนิเดอืนในบญัชอีตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการทา้ยพระราชกฤษฎกีานี้ 
ใหไ้ดร้บัค่าเช่าบา้นตามส่วนของเงนิเดอืนโดยค านวณตามวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
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  ๑.๑.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 
 

   มาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ก าหนดข้อห้ามมิให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไว้แต่เฉพาะกรณีท่ีข้าราชการ 
มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือของสามีหรือภริยาท่ีพกัอาศยัอยู่ร่วมกนัได้ในท้องท่ี 
ไปประจ าส านักงานใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีย้ายไปรบัราชการในท้องท่ีซ่ึงเป็นคนละท้องท่ีกบั
ท้องท่ีท่ีผู้ฟ้องคดีเร่ิมรบัราชการครัง้แรก โดยไม่มีเคหสถานของตนเองหรือภรรยาท่ีพอ
อาศยัอยู่ร่วมกนัได้ในท้องท่ีท่ีไปประจ าส านักงานใหม่ การท่ีผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านบิดา 
ของภรรยาผู้ฟ้องคดีเป็นท่ีอยู่อาศยั เม่ือบ้านหลงัดงักล่าวมิใช่กรรมสิทธ์ิของผู้ฟ้องคดี
หรือของภรรยาผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาข้างต้น  อีกทัง้ผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุต้องห้ามไม่ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามกฎหมาย ประกอบกบัผูฟ้้องคดีได้รบัอนุมติัให้เบิกค่าเช่าบ้านหลงัดงักล่าวมาโดยตลอด  
ดงันัน้ การไม่อนุมติัจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติัหรือปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวล่าช้าเกินสมควร 
   สรปุข้อเทจ็จริง  
   ผูฟ้้องคดเีป็นขา้ราชการคร ูเริม่รบัราชการครัง้แรกทีจ่งัหวดัยโสธร  ต่อมา  
ได้ยา้ยมารบัราชการที่โรงเรยีนชุมชนบ้านโพนเมอืง จงัหวดัร้อยเอ็ด และได้เช่าบ้านบดิาของ
ภรรยาผู้ฟ้องคดเีป็นที่อยู่อาศยั โดยได้รบัอนุมตัใิห้เบกิค่าเช่าบ้านหลงัดงักล่าวตัง้แต่วนัที่ ๑๖ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๘ ภายหลงัผู้ฟ้องคดไีด้ย้ายมารบัราชการที่โรงเรยีนบ้านหนองเต่า จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด และยงัคงพกัอาศยัอยู่ในบา้นหลงัดงักล่าวและได้รบัอนุมตัใิห้เบกิค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด  
ต่อมา กระทรวงการคลงัไดม้หีนงัสอื ขอความร่วมมอืใหต้รวจสอบการใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการ เนื่องจากมกีารรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการใช้สทิธเิบกิค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) จงึมหีนังสอืแจง้ให้โรงเรยีน 
ในสงักดัตรวจสอบการใช้สทิธเิบกิค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสงักัด ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
บา้นหนองเต่า (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้น
ขา้ราชการดงักล่าว โดยคณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบว่า การใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้นของ
ผูฟ้้องคดไีมถู่กตอ้ง เน่ืองจากไดเ้ช่าบา้นของบดิามารดาของภรรยาของผูฟ้้องคดเีป็นทีพ่กัอาศยั 
หนังสอืสญัญาเช่าตลอดจนเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอเบกิค่าเช่าบ้านน่าจะเป็นนิตกิรรม 
อ าพราง ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ จงึรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษารอ้ยเอ็ด 
เขต ๑ ทราบ ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เหน็ชอบกบัผลการตรวจสอบดงักล่าว และระงบัการเบกิจ่าย
ค่าเช่าบา้นใหผู้ฟ้้องคดรีะหว่างเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคม ๒๕๔๗ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึไม่ส่ง
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แบบค าขอเบกิค่าเช่าบา้นของผูฟ้้องคดไีปยงัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต ๑ ตัง้แต่
เดือนมกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  
มหีนังสือลงวนัที่ ๓ มนีาคม ๒๕๔๘ ยนืยนัตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจงึมหีนังสือร้องขอ 
ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ แต่ได้ถอนเรื่องร้องทุกข์ดงักล่าวและน าคดมีาฟ้องขอให ้
ศาลมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่เพิกถอนการระงบัสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให ้
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองเบกิค่าเช่าบ้านให้ผูฟ้้องคดตีัง้แต่เดอืนตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป และให ้
เพกิถอนหนังสอืส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ในส่วนของข้อความที่เกี่ยวกบั 
การใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้นไมถู่กตอ้งหรอืไมเ่หมาะสม 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ  
   มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๗ ก าหนดข้อห้ามมใิห้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไว้แต่เฉพาะกรณีที่ข้าราชการผู้นัน้ 
มเีคหสถานเป็นของตนเองหรอืของสามหีรอืภรยิาที่พกัอาศยัอยู่รวมกนัได้ในท้องทีท่ี่ไปประจ า
ส านักงานใหม่ การที่ผูฟ้้องคดไีดย้า้ยไปรบัราชการในทอ้งทีจ่งัหวดัรอ้ยเอ็ด ซึง่เป็นคนละทอ้งที่
กบัจงัหวดัยโสธร ซึง่เป็นทอ้งทีท่ีผู่ฟ้้องคดเีริม่รบัราชการครัง้แรก และไม่มเีคหสถานของตนเอง
หรอืภรรยาทีพ่ออาศยัรว่มกนัไดใ้นทอ้งทีท่ีไ่ปประจ าส านักงานใหม่ โดยผูฟ้้องคดไีดเ้ช่าบา้นบดิา
ของภรรยาของผูฟ้้องคดเีป็นทีพ่กัอาศยั โดยไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าบดิาของภรรยาผูฟ้้องคดไีด้
ยกกรรมสทิธิใ์นบา้นดงักล่าวใหเ้ป็นของผูฟ้้องคดหีรอืภรรยาของผูฟ้้องคด ีประกอบกบัผูฟ้้องคดี
มหีลกัฐานการเช่าบ้านหลงัดงักล่าวยื่นแสดงต่อผู้มอี านาจตรวจสอบและอนุมตักิารใช้สทิธเิบกิ  
ค่าเช่าบา้นในขณะนัน้ ผูฟ้้องคดจีงึเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้นและไม่มเีหตุต้องหา้มไม่ใหม้สีทิธิ
เบกิค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่อนุมตัิ
จ่ายเงนิค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูฟ้้องคดจีงึเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวล่าช้าเกนิสมควร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ แมจ้ะเป็นผู้มอี านาจเบกิเงนิ 
กบัส านักงานคลงัจงัหวดัตามขอ้ ๑๕ (๒)๓ ของระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐  

                                                 
๓ ระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 ขอ้ ๑๕ การเบกิเงนิกบัส านกังานคลงัจงัหวดั 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) หน่วยงานสังกัดส่วนราชการส่วนกลาง แต่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาคให้หวัหน้าหน่วยงานนัน้เป็นผู้เบิก  
และหวัหน้าหน่วยงานนัน้จะมอบหมายใหข้า้ราชการในหน่วยงานนัน้เป็นผูเ้บกิแทนไดอ้กีหนึ่งคน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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แต่หน้าทีด่งักล่าว เป็นหน้าที่โดยทัว่ไปซึ่งเป็นขัน้ตอนภายในของฝ่ายปกครองมไิดม้ผีลกระทบ
ต่อสทิธหิรอืหน้าที่ของผูฟ้้องคด ีผู้ฟ้องคดจีงึไม่มสีทิธฟ้ิองผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เมื่อผู้ฟ้องคดไีดท้ า
สญัญาเช่ามกี าหนดระยะเวลา ๓ ปี ตัง้แต่วนัที ่๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๖ จนถงึวนัที ่๓๑ มกราคม 
๒๕๔๙ ผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้นจนถงึวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ตามหลกัฐานสญัญาเช่า 
พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ อนุมตักิารใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้นและอนุมตักิารเบกิจ่ายเงนิค่าเช่าบา้น
ใหผู้ฟ้้องคดตีัง้แต่เดอืนตุลาคม ๒๕๔๗ จนถงึวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ภายในหกสบิวนันับแต่
วนัทีค่ดถีงึทีสุ่ด (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๐๖/๒๕๕๔) 
 

 ๑.๒ การเป็นผูมี้สิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านเพ่ือช าระค่าเช่าซ้ือบ้านหรือผ่อนช าระเงินกู้
เพ่ือช าระราคาบ้าน 
 

  ๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพ่ือช าระค่าเช่าซ้ือบ้านหรือผ่อนช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน 
 

   ผู้ฟ้องคดีรับราชการครัง้แรกเป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ต่อมา  
ได้โอนมาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอันเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  
ถือเป็นการโอนมารบัราชการจากราชการส่วนท้องถ่ินมาเป็นราชการส่วนกลาง และ 
ถือว่าสถานภาพของการรับราชการของผู้ฟ้องคดีมีความต่อเน่ืองกัน เม่ืออธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีค าสัง่รบัโอนและมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบติัหน้าท่ี 
ท่ีส านักงานท้องถ่ินจงัหวดัชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร ซ่ึงเป็นคนละท้องท่ีกบั
ท้องท่ีท่ีผู้ฟ้องคดีเร่ิมรบัราชการครัง้แรก ประกอบกบัการโอนไปรบัราชการในสงักดั 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นความยินยอมของส่วนราชการต้นสังกดัเดิม 
ท่ีให้โอนตามความต้องการของส่วนราชการต้นสงักดัใหม่ และไม่ได้เกิดจากค าร้องขอ
ของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกบั
มาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ 
กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะหเ์พ่ือปลกูสร้างบ้านในท้องท่ีอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดั
ชุมพร ผูฟ้้องคดีจึงมีสิทธิน าหลกัฐานค่าผอ่นช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านท่ีค้างช าระอยู่
ในท้องท่ีท่ีไปประจ าส านักงานใหม่เพ่ือขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๗ 
ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกนั 
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   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผูฟ้้องคดรีบัราชการครัง้แรกเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ต าแหน่งเจา้หน้าที่
การเงนิและบญัชี ๑ สุขาภิบาลน ้าจดื อ าเภอกระบุร ีจงัหวดัระนอง และย้ายไปรบัราชการที่
เทศบาลต าบลบางกระด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  ต่อมา ได้โอนมารบัราชการ 
ในสงักดักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ต าแหน่งนักวชิาการคลงั ๖ว และไดร้บัมอบหมายให้
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ านกังานทอ้งถิน่จงัหวดัชุมพร อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ระหว่างรบัราชการ
ผู้ฟ้องคดไีด้กู้เงนิจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อปลูกสรา้งบ้านในท้องที่อ าเภอเมอืงชุมพร 
จงัหวดัชุมพร โดยผูฟ้้องคดยีื่นค าขอรบัเงนิค่าเช่าบา้นเพื่อผ่อนช าระเงนิกู้ต่อทอ้งถิน่จงัหวดัชุมพร 
ซึง่ส านักงานทอ้งถิน่จงัหวดัชุมพรมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านของผูฟ้้องคด ี
และได้อนุมตัใินฐานะผู้ปฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ฟ้องคดเีบกิ 
ค่าเช่าบ้านได้ตัง้แต่วนัที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๘  หลงัจากนัน้ ท้องถิน่จงัหวดัชุมพรได้ส่งค าขอ 
รบัเงนิค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดไีปให้อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) 
พจิารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมหีนังสอืถึงส านักงานท้องถิ่นจงัหวดัชุมพรแจ้งว่า  
ไม่อนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่โอนมาจากราชการ 
ส่วนท้องถิน่ จงึถอืว่าเป็นขา้ราชการพลเรอืนที่รบัราชการครัง้แรกตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึไม่มสีทิธเิบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 
ผูฟ้้องคดอุีทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ และส่งค าอุทธรณ์ดงักล่าวไปใหป้ลดักระทรวง
มหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒) พจิารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มคี าสัง่ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคด ี
ไมเ่หน็ดว้ย จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหเ้พกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๒ ทีย่กอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครัง้แรกเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในท้องที่
สุขาภบิาลน ้าจดื อ าเภอกระบุร ีจงัหวดัระนอง และยา้ยไปรบัราชการในทอ้งทีเ่ทศบาลต าบลบางกะด ี
อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี อนัเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒) แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ มคี าสัง่ 
รบัโอนผูฟ้้องคดมีารบัราชการในสงักดักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ และมคี าสัง่มอบหมายให้
ผูฟ้้องคดปีฏบิตัหิน้าที่ทีส่ านักงานทอ้งถิน่จงัหวดัชุมพร อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร เป็นการ
โอนมารบัราชการจากราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นราชการส่วนกลางตามมาตรา ๗ (๔) แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฯ และมสีถานภาพเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฯ ประกอบกบัมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว ก าหนดให้สถานภาพของความเป็นข้าราชการมคีวามต่อเนื่องกนัไปในการโอนย้าย 



 
 

๑๑๒๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ไม่ว่าจากราชการส่วนกลางหรอืราชการส่วนท้องถิ่น  ดงันัน้ จงึต้องถือว่าการรบัราชการของ 
ผูฟ้้องคดใีนการโอนยา้ยจากเทศบาลต าบลบางกะดซีึง่เป็นราชการส่วนทอ้งถิน่มาปฏบิตัริาชการ
ทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ซึง่เป็นราชการส่วนกลางมคีวามต่อเน่ืองกนั และถอืว่าผูฟ้้องคดี
เริม่รบัราชการครัง้แรกในท้องทีจ่งัหวดัระนอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไดม้คี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิ
หน้าที่ที่ส านักงานท้องถิ่นจงัหวดัชุมพร อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ซึ่งเป็นคนละท้องที่กบั
ท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครัง้แรก ประกอบกับเป็นการโอนไปรับราชการในสังกัด 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นตามความต้องการของส่วนราชการต้นสงักัดใหม่ที่รบัโอน  
โดยความยนิยอมของส่วนราชการต้นสงักดัเดมิ ไม่ไดเ้กดิจากค ารอ้งขอของตนเอง ผูฟ้้องคดจีงึเป็น
ผูม้สีทิธไิดร้บัค่าเช่าบ้านขา้ราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกบัมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบา้นขา้ราชการฯ และเมือ่ผูฟ้้องคดไีดกู้เ้งนิจากธนาคารอาคารสงเคราะหเ์พื่อปลูกสรา้งบา้น
ในท้องที่อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร ผู้ฟ้องคดีจงึมสีิทธิน าหลกัฐานค่าผ่อนช าระเงนิกู ้
เพื่อช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ มาขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ขา้ราชการได ้ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้าน
ขา้ราชการฯ  ดงันัน้ ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีไ่มอ่นุมตัใิหผู้ฟ้้องคดเีบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 
และค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ ทีย่กอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคด ีจงึเป็นค าสัง่ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย 

                                                 
๔ พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขา้ราชการซึ่งมสีทิธไิด้รบัค่าเช่าบ้านขา้ราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรอืผ่อนช าระ
เงนิกูเ้พื่อช าระราคาบา้นที่คา้งช าระอยู่ในทอ้งทีท่ีไ่ปประจ าส านักงานใหม่ เพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและไดอ้าศยัอยู่จรงิในบา้นนัน้  
ใหข้า้ราชการผู้นัน้มสีทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรอืค่าผ่อนช าระเงนิกู้ดงักล่าวมาเบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการไดไ้ม่เกนิ
จ านวนเงนิทีก่ าหนดไวต้ามบญัชอีตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการทา้ยพระราชกฤษฎกีานี้ ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  
 (๑) ตนเอง หรอืคู่สมรส ไดท้ าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคาบา้นในทอ้งทีน่ัน้ จะเบกิจ่ายได้
เฉพาะบา้นหลงัแรกเท่านัน้ เวน้แต่บา้นหลงัทีเ่คยใชส้ทิธถิูกท าลายหรอืเสยีหายเนื่องจากภยัพบิตัจินไมส่ามารถพกัอาศยัอยู่ได้ 
 (๒) หากเช่าซื้อหรอืกู้เงนิเพื่อช าระราคาบ้านร่วมกบับุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมกีรรมสิทธิร์วมกบับุคคลอื่น 
ในบา้นนัน้ จะเบกิจ่ายค่าเช่าซื้อหรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูไ้ดต้ามสดัส่วนแห่งกรรมสทิธิส์ าหรบับา้นหลงัดงักล่าว 
 (๓) จะตอ้งเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้นกบัสถาบนัการเงนิ และสญัญาเช่าซื้อ
หรอืสญัญาเงนิกูจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
 (๔) จะตอ้งไมเ่คยใชส้ทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูส้ าหรบับา้นหลงัหนึ่งหลงัใดในทอ้งทีน่ัน้
มาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัไปรบัราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินัน้อีก และเป็นการใช้สิทธิน าหลกัฐาน  
การช าระค่าเช่าซื้อหรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูต้ามทีไ่ดเ้คยใชส้ทิธมิาแลว้ หรอืขณะทีย่า้ยมารบัราชการในทอ้งทีน่ัน้บา้นทีเ่คยใชส้ทิธิ
ไดโ้อนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ 
 (๕) หากเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้นสูงกว่าราคาบา้น ใหน้ าค่าผ่อนช าระเงนิกูม้าเบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการได ้โดยให้
ค านวณตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
 ให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบักบัการเช่าซื้อหรอืการผ่อนช าระเงนิกู้เพื่อช าระราคาบ้าน 
โดยอนุโลม 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๒๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทัง้นี้  แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมิได้ฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ทีไ่มอ่นุมตัใิหผู้ฟ้้องคดเีบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ แต่เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดน้ีี
เกดิจากค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ไม่อนุมตัใิห้ผู้ฟ้องคดเีบกิค่าเช่าบ้านขา้ราชการ และค าสัง่
ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีย่กอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี ฉะนัน้ การที่ผูฟ้้องคดมีคี าขอใหศ้าลเพกิถอน
ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงึถือว่าผู้ฟ้องคดีมคีวามประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ดว้ย พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๑ ที่ไม่อนุมตัใิห้ผูฟ้้องคดี
เบกิค่าเช่าบา้น และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ พจิารณาค าขอเบกิค่าเช่าบา้นของผูฟ้้องคด ีและด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและวธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป  ทัง้นี้ ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัทีค่ดถีงึทีสุ่ด (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๔๒๙/๒๕๕๔) 
 

  ๑.๒.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพ่ือช าระค่าเช่าซ้ือบ้านหรือผ่อนช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน กรณีทางราชการจดัท่ีพกัอาศยัให้ 
 

   หนังสือท่ีข้าราชการซ่ึงอาศัยในบ้านพักของทางราชการแจ้ง
หน่วยงานต้นสงักดัว่ามีความจ าเป็นต้องออกไปพกัข้างนอกโดยวิธีการเช่าซ้ือ เน่ืองจาก
สภาพบ้านพกัช ารดุทรดุโทรมมาก ไม่สามารถพกัอาศยัต่อไปได้ เป็นเพียงหนังสือแจ้งถึง
สภาพบ้านพกัท่ีพักอยู่ว่า บ้านหลังดังกล่าวช ารุดทรุดโทรมมากจนไม่อาจพกัอาศัย 
อยู่ได้ จึงขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเท่านัน้ หาใช่การสละสิทธิท่ีจะพกัอาศยัในบ้านพกั
ข้าราชการอนัมีผลท าให้ส้ินสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๑) แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่อย่างใดไม่ และเม่ือผู้บงัคบับญัชา
มีค าสัง่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนเข้าพกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัหลงัดงักล่าวหลงัจากท่ีทางราชการ
ได้ซ่อมแซมแล้วเสรจ็ กรณีมิใช่หน้าท่ีของข้าราชการผู้นัน้ท่ีจะต้องย่ืนค าขอกลบัเข้า 
พกัอาศยัหรือประสงคข์อเข้าพกัอาศยับ้านพกัหลงัดงักล่าวแต่อย่างใด  ทัง้น้ี หากในขณะนัน้
ไม่มีบ้านพกัของทางราชการว่างอยู่ และข้าราชการผูนั้น้ได้ไปเช่าบ้านโดยช าระค่าเช่าซ้ือ 
ข้าราชการผู้นัน้ย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๖ แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ค าสัง่อนุมติัให้ข้าราชการผู้นัน้ 
เบิกค่าเช่าบ้านจึงชอบด้วยกฎหมาย 

   ค าสัง่อนุมติัให้เบิกค่าเช่าบ้านเป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีเป็นการให้
เงินหรือให้ทรพัย์สินหรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ เม่ือค าสัง่ดงักล่าวเป็นค าสัง่ท่ี
ชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวจึงต้องเป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา ๕๓  
วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่า
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มีกรณีท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ท่ีจะเพิกถอนได้ตามบทบญัญติัดงักล่าว ค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา
ท่ีเพิกถอนการอนุมติัให้เบิกค่าเช่าบ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

   สรปุข้อเทจ็จริง 
   ผู้ฟ้องคดีรบัราชการครัง้แรกที่โรงเรียนบ้านไอร์กลูแป อ าเภอรอืเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส  ต่อมา ได้โอนมารับราชการที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ เดิม) จงัหวัดสงขลา  
(ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑) และได้เขา้พกัอาศยัในบ้านพกัที่ทางราชการจดัให้ ภายหลงัผู้ฟ้องคดไีด้รบั
แจ้งว่าบ้านพกัหลงัดงักล่าวมสีภาพทรุดโทรมไม่สามารถให้พกัอาศยัต่อไปได้ จงึให้ผู้ฟ้องคดี
ออกจากบ้านหลงัดงักล่าวและให้ด าเนินการซ่อมแซม จากนัน้ผู้ฟ้องคดีได้มหีนังสือลงวนัที ่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ถงึผู้อ านวยการศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนภาคใต้ขอเบกิค่าเช่าบ้าน
เพื่อช าระค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกู้เพื่อช าระราคาบ้าน ตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ เนื่องจาก
บา้นพกัมสีภาพทรุดโทรมไม่สามารถพกัอาศยัได้ ผู้อ านวยการศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคใต้
อนุมตัใิหผู้้ฟ้องคดเีบกิค่าเช่าบ้านได้เฉพาะช่วงซ่อมแซมบ้านหลงัดงักล่าว แต่เมื่อทางราชการ
ซ่อมแซมบ้านพกัแล้วเสรจ็ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีนภาคใต้กลบัอนุญาตให้
ข้าราชการรายอื่นเข้าพกัอาศัยในบ้านหลงัดงักล่าว โดยผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค าขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
และไดร้บัอนุมตัมิาโดยตลอด  ต่อมา ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ ภูมภิาคที ่๑๒ แจง้ว่า ในระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ บ้านพกัผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่มผีู้อาศยั แต่ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรยีนภาคใตก้ลบัอนุญาตใหข้า้ราชการเบกิค่าเช่าบา้นได ้เป็นเหตุใหร้าชการไดร้บัความ
เสยีหาย เหน็ควรด าเนินการหาผู้รบัผดิชอบ ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั (กรมการศกึษานอกโรงเรยีน เดมิ) (ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒) จงึมหีนังสอืหารอืเกี่ยวกบั
การใชส้ทิธเิบกิค่าเช่าบา้นของขา้ราชการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไปยงักรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๓) ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ เหน็ว่า ผูฟ้้องคดไีดส้ละสทิธอิอกจากบา้นพกัขา้ราชการ ท าใหไ้ม่มสีทิธิ
เบกิค่าเช่าบ้านนับแต่วนัที่ออกจากบ้านพกัขา้ราชการ จงึต้องคนืเงนิที่เบกิไปโดยไม่มสีทิธแิก่ 
ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ โดยผู้อ านวยการศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคใต้จงึมคี าสัง่
เพกิถอนการอนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดเีบกิค่าเช่าบ้านและเรยีกคนืเงนิค่าเช่าบ้านที่เบกิไป ผู้ฟ้องคด ี
จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่แจ้งว่า 
ผูฟ้้องคดไีมม่สีทิธเิบกิค่าเช่าบา้น และเรยีกคนืเงนิค่าเช่าบา้นทีเ่บกิไป 
   ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
   ค าสัง่อนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดเีบกิค่าเช่าบ้านโดยช าระค่าเช่าซื้อหรอืในลกัษณะ
ผ่อนช าระเงนิกู้เพื่อช าระราคาบ้าน และค าสัง่เพิกถอนการอนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดเีบิกค่าเช่าบ้าน 
โดยช าระค่าเช่าซื้อหรอืในลกัษณะผ่อนช าระเงนิกู้เพื่อช าระราคาบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๒๙ 
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แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอนัที่จะก่อสถานภาพของสิทธ ิ 
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ การทีผู่ฟ้้องคดมีหีนงัสอืลงวนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ แจง้ว่า
มคีวามจ าเป็นต้องออกไปพกัขา้งนอกโดยวธิกีารเช่าซือ้เนื่องจากสภาพบา้นพกัช ารุดทรุดโทรมมาก
ไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้ เป็นเพียงหนังสือแจ้งถึงสภาพบ้านพักที่ผู้ฟ้องคดีพักอยู่ว่า 
บ้านหลงัดงักล่าวช ารุดทรุดโทรมมากจนไม่อาจพกัอาศัยอยู่ได้ จงึขอใช้สิทธิเบกิค่าเช่าบ้าน
เท่านัน้ ซึง่หากบา้นหลงัดงักล่าวมสีภาพเช่นว่านัน้จรงิ ผูฟ้้องคดยี่อมมสีทิธขิอเบกิค่าเช่าบา้นได้ 
ตามพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการฯ โดยผูอ้ านวยการศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคใต้
เป็นผู้อนุมตัใิห้ผู้ฟ้องคดเีบกิค่าเช่าบ้านได้  นอกจากนี้ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า เมื่อทางราชการ
ซ่อมแซมบ้านพกัแล้วเสรจ็ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้มอี านาจ 
จดัทีพ่กัของขา้ราชการกลบัมคี าสัง่อนุญาตใหบุ้คคลอื่นทีม่สีทิธเิบกิค่าเช่าบา้นเขา้พกัอาศยัอยู่ใน
บ้านดงักล่าว กรณีจงึมใิช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดทีี่จะต้องยื่นค าขอกลบัเขา้พกัอาศยัหรอืประสงค ์
ขอเขา้พกัอาศยับา้นพกัขา้ราชการหลงัดงักล่าวแต่อยา่งใด และถอืไมไ่ดว้่าผูฟ้้องคดสีละสทิธทิีจ่ะ
พกัอาศยัในบา้นพกัขา้ราชการ อนัมผีลท าใหส้ิน้สทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้นตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการฯ และเมือ่บา้นพกัของขา้ราชการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
ในขณะนัน้มไิด้ว่างอยู่ ผู้ฟ้องคดไีด้เช่าบ้านโดยช าระค่าเช่าซื้อหรอืในลกัษณะผ่อนช าระเงนิกู ้
เพื่อช าระราคาบา้น ผูฟ้้องคดจีงึเป็นผูม้สีทิธเิบกิค่าเช่าบา้นตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๖๕ 
แห่งพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่อนุมตัใิห้ผู้ฟ้องคดเีบกิค่าเช่าบ้าน
โดยช าระค่าเช่าซือ้หรอืในลกัษณะผ่อนช าระเงนิกู้เพื่อช าระราคาบา้นจงึชอบดว้ยกฎหมาย และเมื่อ

                                                 
๕ พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
มาตรา ๑๖ ในกรณีทีข่า้ราชการซึ่งมสีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้นขา้ราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไดเ้ช่าซื้ อบ้านหรอื

ผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคาบา้นทีค่า้งช าระอยู่ในทอ้งทีท่ีไ่ปประจ าส านักงานใหม่ เพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและไดอ้าศยัอยู่จรงิ  
ในบา้นนัน้ ใหข้า้ราชการผูน้ัน้มสีทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูด้งักล่าวมาเบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการได้
ไมเ่กนิจ านวนเงนิทีก่ าหนดไวต้ามบญัชอีตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการทา้ยพระราชกฤษฎกีานี้ ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  

(๑) ตนเอง และสามหีรอืภรยิา ไดท้ าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อ หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคาบา้น อยู่เพยีงหลงัเดยีว
ในทอ้งทีน่ัน้ 

(๒) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรอืผ่อนช าระเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิ หรอืกบัรฐัวสิาหกจิหรอืสหกรณ์ 
ทีด่ าเนินกจิการเกีย่วกบัการเคหะ ทัง้นี้ ตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด และสญัญาเช่าซื้อหรอืสญัญาเงนิกู ้จะต้องไดร้บัความ
เหน็ชอบตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

(๓) จะตอ้งไมเ่คยใชส้ทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูส้ าหรบับา้นหลงัหนึ่งหลงัใดในทอ้งทีน่ัน้
มาแลว้  เวน้แต่จะเป็นกรณทีีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัไปรบัราชการในทอ้งทีน่ัน้อกี และเป็นการใชส้ทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซื้อ
หรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูต้ามทีไ่ดเ้คยใชส้ทิธมิาแลว้ 
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ค าสัง่ดงักล่าวเป็นการให้เงนิหรอืให้ทรพัยส์นิหรอืให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ การเพกิถอน
ค าสัง่ดงักล่าวจงึต้องพจิารณาตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๓ วรรคสี่๖ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏในทางพจิารณาว่าเขา้หลกัเกณฑต์ามบทบญัญตัดิงักล่าว 
ทีค่ าสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายอาจถูกเพกิถอนได ้คอื เจา้หน้าทีม่ไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัิ
ล่าชา้ในอนัทีจ่ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรอืผูไ้ดร้บัประโยชน์มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัิ
ล่าช้าในอันที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค าสัง่ทางปกครอง  ดงันัน้ ค าสัง่ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ผู้ฟ้องคดจีงึไม่ต้องคนืเงนิค่าเช่าบ้านที่เบกิไปแก่ทางราชการ พพิากษาให้เพกิถอนค าสัง่ของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่มสีิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรยีกคืนเงนิค่าเช่าบ้าน 
ทีเ่บกิไปทัง้หมด ค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ทีใ่หร้ะงบัการเบกิจา่ยค่าเช่าบา้นของผูฟ้้องคดไีวก่้อน 
และค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ทีแ่จง้ผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิ โดยใหก้ารเพกิถอน
ค าสัง่ดงักล่าวมผีลยอ้นหลงันับแต่วนัที่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๒ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ 
มคี าสัง่ดงักล่าว (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๗๒/๒๕๕๕) 
 

๒. ค่ารกัษาพยาบาล 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕๓ ฯลฯ ฯลฯ 
ค าสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เป็นการใหเ้งนิหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์ทีอ่าจแบ่งแยกได ้อาจถูก

เพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยใหม้ผีลยอ้นหลงัหรอืไมม่ผีลยอ้นหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหนึ่งตามทีก่ าหนดได้
ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

(๑) มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัลิ่าชา้ในอนัทีจ่ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องค าสัง่ทางปกครอง 
(๒) ผูไ้ดร้บัประโยชน์มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัลิ่าชา้ในอนัทีจ่ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของค าสัง่ทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๓. บ าเหน็จบ านาญ 
 

 ๓.๑ สิทธิในการขอรบับ าเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบ านาญส่วนท้องถ่ินถึงแก่
ความตาย 
 

  กรณีท่ีข้าราชการบ านาญส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รบับ านาญพิเศษ ผูว่้าราชการจงัหวดัมีอ านาจพิจารณาให้บุคคลท่ีแสดงหลกัฐานได้ว่า
เป็นผู้อุปการะผู้ตายหรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายเป็นผู้รบับ านาญพิเศษ  ทัง้น้ี  
ตามมาตรา ๔๓ วรรคห้า แห่งพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และเมื่อ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั ก าหนดให้จ่ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอดให้แก่
บุคคลดงัท่ีบญัญติัไว้ในมาตรา ๔๓  ดงันัน้ เม่ือมีหลกัฐานแสดงได้ว่าผู้ถกูฟ้องคดีท่ี ๓  
ซ่ึงเป็นบุตรของผู้ตาย เป็นผู้อุปการะเล้ียงดูผู้ตายขณะมีชีวิตและเป็นผู้จดังานศพให้  
การท่ีผู้ว่าราชการจงัหวดัมีค าสัง่จ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี ๓ ในฐานะ
เป็นผูอ้ปุการะผูต้าย จึงชอบด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของนาย ส. ซึ่งเป็นข้าราชการบ านาญ สงักัดองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดัพษิณุโลก ไดย้ืน่เรือ่งขอรบัเงนิบ าเหน็จตกทอดและเงนิช่วยพเิศษของนาย ส. ผูต้าย 
แต่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณุโลก (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑) เหน็ว่า ขณะมชีวีติอยู่ นาย ส. ไดท้ า
หนังสอืยื่นต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ ซึง่เป็นบุตรเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยพเิศษ
ของตน โดยมเีพื่อนบา้น และบุตรของผูต้ายทุกคน ต่างยนืยนัว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ เป็นผูอุ้ปการะ
เลีย้งดผููต้าย ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ จงึเสนอเรื่องต่อผูว้่าราชการจงัหวดัพษิณุโลก (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) 
พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ พจิารณา
แล้วมคี าสัง่ให้จ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดและเงนิช่วยพเิศษให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ในฐานะเป็น 
ผู้อุปการะและเป็นบุตร ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึเบกิจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดและเงนิช่วยพเิศษให้ 
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๓ ได้รบัเงนิดงักล่าวไปแล้ว ผู้ฟ้องคดเีห็นว่าค าสัง่ของ 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ที่ใหเ้บกิจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดให้แก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
เน่ืองจากการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ และไม่เคยเรยีกผู้ฟ้องคด ี
ไปใหถ้้อยค าและไม่สอบปากค าพยานฝ่ายผูฟ้้องคดทีีเ่ป็นเพื่อนบ้านใกล้เคยีงกบันาย ส. ผู้ตาย  
จงึน าคดมีาฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ดงักล่าว 
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  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๔๘๗ แห่งพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
บญัญตัใิหก้รณีผู้ไดร้บับ านาญปกตถิงึแก่ความตายให้จ่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่บุคคล
ดงัที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๔๓ เป็นจ านวนสามสบิเท่าของบ านาญรายเดอืนที่ได้รบันัน้ แต่บุตร 
ซึ่งมีอายุครบยี่สิบปีบรบิูรณ์แล้วในวนัที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นัน้ตายไม่มสีิทธิได้รบัเงิน
บ าเหน็จตกทอด เวน้แต่ก าลงัศกึษาในชัน้เตรยีมอุดมศกึษาหรอืชัน้อุดมศกึษาหรอืชัน้การศกึษา
ที่ทางราชการรบัรองให้เทยีบเท่าและยงัมอีายุไม่เกนิยีส่บิหกปีบรบิูรณ์ หรอืเว้นแต่เป็นบุคคล  
ซึง่พกิารถงึทุพพลภาพ  ดงันัน้ นาย ส. ผูต้าย จงึไมม่ทีายาททีม่สีทิธริบับ าเหน็จตกทอดในฐานะบุตร
ตามเงื่อนไขแห่งมาตรา ๔๘ ดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๔๓ วรรคห้า๘ แห่งพระราชบญัญัติเดียวกัน 
บญัญตัใิห้ผู้ว่าราชการจงัหวดัมอี านาจทีจ่ะพจิารณาให้บุคคลที่แสดงหลกัฐานไดว้่าเป็นผู้อุปการะ
ผู้ตายหรอืเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายเป็นผู้รบับ านาญพเิศษ เมื่อมหีลกัฐานแสดงได้ว่าเป็น 
ผูอุ้ปการะผูต้าย ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ย่อมมอี านาจออกค าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ ๓ เป็นผู้รบับ านาญ
พเิศษในฐานะเป็นผูอุ้ปการะผูต้ายตามบทบญัญตัขิา้งต้นได ้ ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ 
ทีใ่หจ้า่ยเงนิบ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓ ในฐานะเป็นผูอุ้ปการะนาย ส. ผูต้าย จงึชอบดว้ย
กฎหมาย  นอกจากนี้ มาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก าหนดใหก้องมรดก
ของผู้ตายได้แก่ทรพัยส์นิทุกชนิดของผูต้าย ตลอดทัง้สทิธหิน้าที่และความรบัผดิต่างๆ เว้นแต่

                                                 
๗-๘ พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๔๓  ฯลฯ ฯลฯ 
 ถ้าไม่มทีายาทผูม้สีทิธไิดร้บับ านาญพเิศษดงักล่าวทัง้สามอนุมาตรา ใหบุ้คคลซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณา 
เห็นว่ามีหลกัฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายเป็นผู้ร ับบ านาญพิเศษตามส่วนที่  
ผูว้่าราชการจงัหวดัจะไดก้ าหนดให ้และเมือ่ไดจ้่ายบ านาญพเิศษใหแ้ก่ผูอุ้ปการะหรอืผูอ้ยู่ในอุปการะของผูต้ายแลว้ หากปรากฏ
ภายหลงัว่ามบุีตรซึ่งไดม้คี าพพิากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ายซึ่งไดม้กีารฟ้องคดขีอใหร้บัเดก็เป็นบุตร
ก่อนหรอืภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีบ่ดิาตายหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึความตายของบดิา ใหส้ัง่จ่ายบ านาญพเิศษใหแ้ก่
บุตรซึง่ศาลพพิากษาว่าเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าว กรณีเช่นนี้ถ้าไม่สามารถเรยีกเงนิบ านาญพเิศษทีจ่่ายใหผู้อุ้ปการะ
หรอืผูอ้ยู่ในอุปการะของผูต้ายรบัไปแลว้คนืได ้ใหน้ าความในวรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๔๘ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๗ ผู้ไดร้บับ านาญปกตอิยู่ หรอืผูม้สีทิธจิะได้รบับ านาญปกติ หรอืผูไ้ด้รบั

บ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ใหจ้่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่บุคคลดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๔๓ เป็นจ านวน
สามสบิเท่าของบ านาญรายเดอืนทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บันัน้ และใหจ้่ายตามส่วนและหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในมาตรานัน้ แต่บุตร
ซึ่งมอีายุครบยีส่บิปีบรบิูรณ์แลว้ในวนัทีข่า้ราชการส่วนทอ้งถิน่ผู้นัน้ตายไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จตกทอด เวน้แต่ก าลงัศกึษา  
ในชัน้เตรยีมอุดมศกึษาหรอืชัน้อุดมศกึษาหรอืชัน้การศกึษาที่ทางราชการรบัรองให้เทยีบเท่าและยงัมอีายุไม่เกนิยี่สิบหกปี
บรบิรูณ์ หรอืเวน้แต่เป็นบุคคลซึง่พกิารถงึทุพพลภาพ 
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ตามกฎหมายหรอืว่าโดยสภาพแลว้ เป็นการเฉพาะตวัของผูต้ายโดยแท ้ ดงันัน้ เมื่อเงนิบ าเหน็จ
ตกทอดมใิช่ทรพัย์สนิที่ผู้ตายมอียู่ในขณะถึงแก่ความตาย จงึมใิช่มรดกของผู้ตาย เมื่อนาย ส. 
ผูต้าย เป็นขา้ราชการบ านาญในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณุโลก การจดัการเกี่ยวกบั
เงนิบ าเหน็จตกทอดของผู้ตายจงึต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนทอ้งถิน่ พพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๐๗-๑๑๑/๒๕๕๔) 
 

 ๓.๒ สิทธิในการขอรบัเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการซ่ึงออกจากราชการ 
ไปแล้วกลบัเข้ารบัราชการใหม่ 
 

  ข้าราชการท่ีเข้ารบัราชการครัง้แรกก่อนใช้บงัคบับทบญัญติัในหมวด ๓ 
แห่งพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มิได้สมคัร 
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เมื่อได้ลาออกจากราชการและกลบั
เข้ารบัราชการภายหลงัจากท่ีบทบญัญติัดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั ต้องเป็นสมาชิกกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบญัญติั
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ หากข้าราชการคนดงักล่าวประสงค์จะรบับ านาญ 
ท่ีเคยได้รบัอยู่เดิมต่อไปตามท่ีได้ค านวณไว้ตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงคต่์อส่วนราชการเจ้าสงักดัท่ีผู้นัน้กลบัเข้า
รบัราชการใหม่ภายในสามสิบวนันับแต่วนักลบัเข้ารบัราชการ เม่ือไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
มีหนังสือแจ้งความประสงคด์งักล่าว กรณีจึงไม่อาจแยกค านวณบ านาญเป็นสองช่วง คือ 
ช่วงก่อนกลบัเข้ารบัราชการตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ และช่วง
หลงัจากกลบัเข้ารบัราชการตามพระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ 
ตามท่ีผู้ฟ้องคดีมีค าขอได้ การท่ีกรมบญัชีกลางจ่ายบ านาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยนับ 
เวลาราชการของผู้ฟ้องคดีตัง้แต่ตอนก่อนออกจากราชการต่อเน่ืองกบัการรบัราชการ 
ในตอนหลงั เพ่ือค านวณการจ่ายบ านาญตามมาตรา ๓๕ (๑) ประกอบกบัมาตรา ๓๘  
แห่งพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
และไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๓๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    
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  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดเีข้ารบัราชการต ารวจครัง้แรกเมื่อวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๐  ต่อมา ได้ขอ
ลาออกจากราชการโดยขอรบับ านาญเพื่อสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิวุฒสิภา และไดร้บัอนุญาต
ใหอ้อกจากราชการเมื่อวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๙ โดยกรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคด)ี ไดจ้่ายบ านาญ
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เดอืนละ ๓๐,๓๕๕ บาท 
ภายหลงัผูฟ้้องคดไีด้ขอกลบัเขา้รบัราชการต ารวจอกีครัง้และไดร้บัการบรรจุกลบัเขา้รบัราชการ
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในต าแหน่งเดิมและสถานที่ เดิม หลังจากนั ้น ผู้ฟ้องคดีได้
เกษยีณอายรุาชการในวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๑ โดยไดย้ื่นค าขอรบับ านาญตามพระราชบญัญตัิ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แต่ผูถู้กฟ้องคดมีคี าสัง่จ่ายบ านาญใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีาม
พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เดอืนละ ๑๙,๙๖๗.๙๗ บาท  
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค าสัง่ดังกล่าว จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ยกเลิกค าสัง่ 
จา่ยบ านาญดงักล่าวและใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บับ านาญตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ  
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รบัแจ้งว่า การสัง่จ่ายบ านาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามพระราชบญัญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ เป็นไปโดยถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาล 
มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายบ านาญให้กับผู้ฟ้องคดโีดยแยกค านวณบ านาญ
ออกเป็นสองช่วงเวลา โดยช่วงรบัราชการครัง้แรกใหค้ านวณตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการฯ และช่วงกลบัเขา้รบัราชการใหค้ านวณตามพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการฯ 
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่อผู้ฟ้องคดเีริม่รบัราชการต ารวจครัง้แรกก่อนใช้บงัคบับทบญัญตัิในหมวด ๓ 
แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่มไิด้สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ต่อมา ได้ลาออกจากราชการเพื่อสมคัรรบัเลือกตัง้เป็น
สมาชกิวุฒสิภาโดยได้รบับ านาญตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เมื่อวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๙ ถอืได้ว่า ผูฟ้้องคดพี้นจากสถานะการเป็นขา้ราชการต ารวจตาม
มาตรา ๙๗ (๓) แห่งพระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ ภายหลงัทีผู่ฟ้้องคดไีม่ไดร้บั
เลอืกตัง้และไดก้ลบัเขา้รบัราชการในต าแหน่งเดมิและสถานทีร่าชการเดมิเมื่อวนัที ่๑๑ มกราคม 
๒๕๕๐ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้เข้ารบัราชการตัง้แต่วนัดงักล่าว อันเป็นเวลาภายหลงัจากที่
บทบญัญตัใินหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ ใช้บงัคบั และ 
 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๓๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ต้องเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๕ (๑)๙ แห่ง
พระราชบญัญัติดงักล่าว ซึ่งหมายความรวมถึงกรณีการขอกลบัเข้ารบัราชการด้วย  ฉะนัน้  
การค านวณบ าเหน็จบ านาญของผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๘๑๐  
แห่งพระราชบญัญตัิเดยีวกัน หากผู้ฟ้องคดปีระสงค์จะรบับ านาญต่อไปจะต้องมหีนังสือแจ้ง 
ความประสงค์ต่อส่วนราชการเจา้สงักดัที่ผู้นัน้กลบัเขา้รบัราชการใหม่ภายในสามสบิวนันับแต่  
วนักลบัเขา้รบัราชการ และจะนับเวลาราชการต่อเน่ืองไม่ได ้เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดี
มไิดม้หีนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะรบับ านาญต่อไปภายในก าหนดเวลาดงักล่าว การนับเวลาราชการ
ของผู้ฟ้องคดจีงึต้องนับตัง้แต่ตอนก่อนออกจากราชการต่อเน่ืองกบัการรบัราชการในตอนหลงั 
และการค านวณบ านาญของผูฟ้้องคดจีงึตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัติามมาตรา ๓๕ (๑) ประกอบ
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว โดยไม่อาจแยกค านวณ
ออกเป็นสองช่วงเวลาการเขา้รบัราชการตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอา้ง การทีผู่ถู้กฟ้องคดจี่ายบ านาญ

                                                 
๙-๑๐ พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๓๕ ใหบุ้คคลต่อไปนี้ เป็นสมาชกิ 
(๑) ผูซ้ึง่เขา้รบัราชการตัง้แต่วนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั 

ฯลฯ    ฯลฯ 
มาตรา ๓๘ ขา้ราชการซึง่ออกจากราชการ ถา้กลบัเขา้รบัราชการใหมต่ัง้แต่วนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั 

ใหน้ับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกบัการรบัราชการในตอนหลงัได ้เวน้แต่
ขา้ราชการผูน้ัน้ถูกปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระท าความผดิวนิัยอย่างร้ายแรงและไม่มสีทิธไิด้รบัเบี้ยหวดั 
บ าเหน็จบ านาญจากการรบัราชการตอนก่อนออกจากราชการ 

ขา้ราชการซึง่ไดร้บับ าเหน็จไปแลว้ จะนบัเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งไดจ้ะต้องคนืบ าเหน็จทีไ่ดร้บัพรอ้ม
ดอกเบี้ยตามอตัราเงนิฝากประจ าของธนาคารออมสนิ ส่วนระยะเวลาในการคนืบ าเหน็จใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร  
ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ขา้ราชการซึ่งได้รบัหรอืมสีทิธไิด้รบับ านาญปกติแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้จะต้องคนื  
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวทีไ่ดร้บัแก่กองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่คณะกรรมการ
ก าหนด และให้งดการจ่ายบ านาญตลอดเวลาที่กลบัเขา้รบัราชการใหม่นัน้ แต่ถ้าผู้นัน้ประสงค์จะรบับ านาญต่อไป จะต้องมี
หนงัสอืแจง้ความประสงคต่์อส่วนราชการเจา้สงักดัทีผู่น้ัน้กลบัเขา้รบัราชการใหม่ภายในสามสบิวนันับแต่วนักลบัเขา้รบัราชการ
และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมไิด ้ ทัง้นี้ หากไม่คนืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าว ใหถ้อืว่า 
ผูน้ัน้ประสงค์จะรบับ านาญต่อไปด้วย ในกรณีที่รบับ านาญต่อไปถ้าเงนิเดอืนที่ได้รบัในขณะกลบัเขา้รบัราชการใหม่เท่าหรอื  
สงูกว่าเงนิเดอืนเดมิ เมือ่ออกจากราชการใหง้ดการจ่ายบ านาญ แต่ถ้าเงนิเดอืนใหม่น้อยกว่าเงนิเดอืนเดมิใหร้บับ านาญเท่ากบั
ผลต่างของเงนิเดือนใหม่และเงินเดือนเดิม โดยให้ส่วนราชการที่ผู้นัน้กลับเข้ารบัราชการใหม่แจ้งไปยงัเจ้าสังกัดที่ผู้นัน้  
รบับ านาญอยู่และกองทุนเพื่องดหรอืลดการจ่ายบ านาญ เมือ่ออกจากราชการใหม้สีทิธไิด้รบับ านาญโดยค านวณจากเงนิเดอืน  
และเวลาราชการในตอนใหมบ่วกเขา้กบับ านาญเดมิบ านาญในตอนหลงัจะเปลีย่นเป็นขอรบับ าเหน็จแทนกไ็ด้ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ขา้ราชการซึ่งกลบัเขา้รบัราชการใหม่อาจมสีทิธไิด้รบัเงนิประเดมิและเงนิชดเชย  
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่ นซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภทต่างๆ  
ตามค านิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม 
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ให้แก่ผู้ฟ้องคดตีามพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ จงึชอบด้วยกฎหมาย 
และไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๓๖๐/๒๕๕๕) 
 

๔. การเบิกจ่ายเงินเบีย้เล้ียงทหาร 
 

 ยงัไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

๕. สิทธิประโยชน์และสวสัดิการอ่ืนๆ 
 

 ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีจะย่ืนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ต้องใช้แบบฟอรม์ให้ถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ และหากเป็นกรณีท่ีมิได้ท า
สญัญายืมเงินกบัทางราชการไว้ก่อน กต้็องย่ืนค าร้องและรายงานการเดินทางเพ่ือขอเบิก
ค่าใช้จ่ายคืนในภายหลงั  ดงันัน้ แม้ผูฟ้้องคดีซ่ึงเป็นพนักงานเทศบาลสามญัท่ีได้รบัค าสัง่
ให้โอนย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมจะมีสิทธิได้รบัค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตวั 
ในลกัษณะเหมาจ่ายจากสงักดัเดิมตามข้อ ๓๒ ประกอบกบัข้อ ๑๓ และข้อ ๔๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กต็าม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีย่ืนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้
แบบฟอรม์ท่ีไม่ถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ ประกอบกบัผู้ฟ้องคดีมิได้ท าสญัญา
ยืมเงินกบัทางราชการไว้ก่อน แต่กลบัย่ืนขอเบิกในขณะท่ียงัไม่ได้เดินทางจริง อนัเป็นการ
ฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ การท่ีนายกเทศมนตรีซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจอนุมติัการเบิกจ่าย
ไม่ด าเนินการเบิกจ่ายค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตวัในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  เดิมผู้ฟ้องคดีร ับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่งบุคลากร ๔  
ส านกัปลดัเทศบาลต าบลสนัน่รกัษ์ จงัหวดัปทุมธานี  ต่อมา สอบโอนเพื่อไปบรรจุเป็นขา้ราชการ 
ศาลยตุธิรรม ในต าแหน่งเจา้พนกังานศาลยตุธิรรม ๓ สงักดัส านกังานประจ าศาลจงัหวดัเดชอุดม 
จงัหวดัอุบลราชธานี เทศบาลต าบลสนัน่รกัษ์จงึมคี าสัง่ลงวนัที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ โอนยา้ย 
ผูฟ้้องคดเีพื่อไปบรรจุเป็นขา้ราชการในต าแหน่งดงักล่าว ตัง้แต่วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ 
เป็นต้นไป ภายหลังผู้ ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง
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นายกเทศมนตรเีมอืงสนัน่รกัษ์ (ผู้ถูกฟ้องคด)ี เพื่อขอเบกิค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวัในการเดนิทาง
ไปราชการตามแบบ ๘๗๐๗ โดยผู้ฟ้องคดีได้ออกเดินทางไปราชการในวนัที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๔๖ เพื่อรายงานตวัปฏบิตัริาชการทีส่ านักงานประจ าศาลจงัหวดัเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 
ในวนัจนัทร์ที่ ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๖  ต่อมา ผู้ฟ้องคดไีด้มหีนังสอืลงวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ 
ตดิตามทวงถามให้ผูถู้กฟ้องคดเีบกิจ่ายค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวัใหก้บัผูฟ้้องคด ีแต่ผู้ถูกฟ้องคดี
เพกิเฉย ผู้ฟ้องคดีจงึน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบกิจ่าย 
ค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวัจ านวน ๓,๘๐๐ บาท พรอ้มดอกเบี้ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี 
ของตน้เงนิจ านวนดงักล่าว นบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะช าระเสรจ็แก่ผูฟ้้องคด ี
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยรบัราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามญั  ต่อมา ได้โอนย้ายไป
บรรจุเป็นขา้ราชการศาลยุตธิรรม ที่ส านักงานประจ าศาลจงัหวดัเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี  
ผู้ฟ้องคดีจงึมสีิทธิได้รบัค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลกัษณะเหมาจ่ายได้จากสงักัดเดิมตาม 
ขอ้ ๓๒๑๑ ประกอบกบัขอ้ ๑๓๑๒ และขอ้ ๔๐๑๓ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผู้ฟ้องคดีสามารถขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางได้ ๒ กรณี คอื กรณีที่หนึ่ง เดนิทางไปราชการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการโดยต้องรายงานการเดนิทางพรอ้มด้วยใบส าคญัคู่จ่าย
และเงนิเหลอืจ่าย (หากม)ี จากสงักดัเดมิภายในสบิหา้วนันับแต่วนัเดนิทางไปถงึหน่วยงานใหม ่
หรอืกรณีที่สอง ยมืเงนิทดรองจ่ายบางส่วนเท่าที่จ าเป็นโดยท าสญัญาเงนิยมืกบัทางราชการ  
และเมือ่เดนิทางไปราชการแลว้จงึกลบัมาท ารายงานส่งใชเ้งนิยมืในภายหลงั และหากมเีงนิเหลอืจาก
ที่ยมืก็ให้ส่งคนืเงนิยมืภายในสบิห้าวนันับแต่วนัเดนิทางกลบัหรอืวนัเดนิทางไปถึงหน่วยงาน 
แห่งใหม ่แต่เมือ่ผูฟ้้องคดมีไิดท้ าสญัญายมืเงนิกบัทางราชการไวก่้อน ผูฟ้้องคดจีะต้องยื่นค ารอ้ง
และต้องยื่นรายงานการเดนิทางตามแบบใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘)  

                                                 
๑๑-๑๓ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ขอ้ ๑๓ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการชัว่คราว ไดแ้ก่ 
 (๑) เบีย้เลีย้งเดนิทาง 
 (๒) ค่าเช่าทีพ่กั 
 (๓) ค่าพาหนะ รวมถงึค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้เพลงิหรอืพลงังานส าหรบัยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจา้ง

คนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดยีวกนั 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ข้อ ๓๒ ผู้เดินทางไปราชการประจ าให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามข้อ ๑๓ และให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
ในลกัษณะเหมาจ่ายไดต้ามอตัราในบญัช ี๓ ทา้ยระเบยีบนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ้ ๔๐ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ ในกรณไีปประจ าส านกังานซึง่ต่างสงักดั ใหเ้บกิจากสงักดัเดมิ 
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ซึง่ประกอบดว้ย ๒ ส่วน คอื ส่วนที ่๑ เป็นใบเบกิค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการทีก่ าหนดให้
ระบุสถานที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ วันเดือนปี เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเดินทาง 
ไปราชการ และส่วนที่ ๒ เป็นหลกัฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ การที ่
ผู้ฟ้องคดียอมรบัว่าได้ปฏิบตัิราชการอยู่ที่เทศบาลเมอืงสนัน่รกัษ์ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๔๖ และออกเดนิทางในช่วงเยน็ของวนัศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อไปรายงานตวัที่
ส านักงานประจ าศาลจงัหวดัเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี อนัเป็นสงักดัใหม่ในวนัจนัทร์ที่ ๓ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๔๖ แต่ผูฟ้้องคดไีด้ท าบนัทกึขอ้ความลงวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อขอเบกิ
ค่าขนย้ายสิง่ของส่วนตวั โดยใช้แบบ ๘๗๐๗ มใิช่แบบ ๘๗๐๘ อนัเป็นแบบใบเบกิค่าใช้จ่าย 
ในการเดนิทางทีใ่ชอ้ยู่ในขณะนัน้ ประกอบกบัแบบ ๘๗๐๗ ของผูฟ้้องคดมีรีายการไม่ครบถ้วน
ตามทีร่ะเบยีบก าหนดไว ้ถอืว่าแบบ ๘๗๐๗ ของผูฟ้้องคดทีีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานการขอเบกิค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาข้อ ๕๖  
วรรคหนึ่ง๑๔ ของระเบยีบดงักล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ขอเบิกจ่ายค่าขนย้ายสิง่ของส่วนตัวจะต้อง
เดนิทางไปราชการก่อนแล้วจงึน าหลกัฐานการจ่ายเงนิแนบประกอบรายงานการเดินทางไป
ราชการเพื่อขอเบกิค่าใชจ้่ายคนืในภายหลงั หรอืยมืเงนิทดรองจ่ายของทางราชการไปก่อนแล้ว
น าหลกัฐานการจ่ายเงนิและรายงานการเดนิทางมายื่นแสดง เมื่อผูฟ้้องคดยีอมรบัในค าอุทธรณ์ว่า 
ผู้ฟ้องคดอียู่ปฏบิตัิราชการจนถึงวนัที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ แต่ได้ยื่นใบเบกิค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการเมื่อวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ในขณะทีย่งัไม่ไดเ้ดนิทางจรงิ ผูฟ้้องคดจีงึไม่มี
ข้อเท็จจรงิที่จะต้องกรอกใน แบบ ๘๗๐๘ กรณีจงึเป็นการจดัท ารายงานการเดินทางขดัต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยรบัราชการในต าแหน่งบุคลากร ๔  
โดยยอมรบัว่าทราบระเบียบของทางราชการเป็นอย่างดี แต่กลบัยื่นใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการโดยใช้แบบฟอรม์ทีไ่ม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการยื่น
ขอเบกิในขณะทีย่งัไม่ไดเ้ดนิทางจรงิ อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบยีบของทางราชการ การทีผู่ถู้กฟ้องคดี
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจอนุมตัิการเบิกจ่ายไม่ด าเนินการเบิกจ่ายค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
เดนิทางไปราชการใหแ้ก่ผู้ฟ้องคด ีจงึไม่เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏบิตั ิพพิากษายกฟ้อง (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๒๕๑/๒๕๕๔) 
 
 

                                                 
๑๔ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ขอ้ ๕๖ การเบกิเงนิตามระเบยีบนี้ ผูเ้บกิต้องยื่นรายงานการเดนิทางตามแบบหมายเลข ๒ ทา้ยระเบยีบนี้ พรอ้มดว้ย
ใบส าคญัคู่จ่ายและเงนิเหลอืจ่าย (หากม)ี ต่อหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เจา้สงักดัภายในสบิหา้วนั นับแต่วนักลบัหรอื
วนัเดนิทางไปถงึหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ๆ แลว้แต่กรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 ๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถ่ินท่ีอยู่ 
 

  ค าสัง่ของอธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ท่ีอนุมติัให้ผู้ฟ้องคดีทัง้หกเบิกค่าใช้จ่าย
ในการย้ายถ่ินท่ีอยู่ในอัตราสามเท่าของจ านวนเงินเพ่ิมพิเศษท่ีได้รบัครัง้สุดท้าย 
ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย เป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีเป็นการให้เงิน หรือให้ทรพัยสิ์น 
หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ เม่ือค าสัง่ดงักล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจาก 
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๗๐ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีก าหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากต่างประเทศท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่กลับ
ประเทศไทยเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถ่ินท่ีอยู่ในลกัษณะเหมาจ่ายในอตัราหน่ึงเท่าคร่ึง
ของเงินเพ่ิมพิเศษท่ีได้รบัครัง้สดุท้ายก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์
จึงมีอ านาจเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าวได้ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  อย่างไรก็ตาม เม่ือไม่ปรากฏเหตุท่ีท าให้ 
ผูฟ้้องคดีทัง้หกไม่สามารถอ้างความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสัง่ดงักล่าวได้ตามท่ี
กฎหมายก าหนด ผู้ฟ้องคดีทัง้หกจึงอ้างความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสัง่ได้ 
ประกอบกบัผู้ฟ้องคดีทัง้หกได้ใช้เงินอันเกิดจากค าสัง่อนุมติัให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปแล้วทัง้หมด ความเช่ือโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีทัง้หกจึงได้รบัความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย  ดงันัน้ การท่ีอธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์มีค าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดีทัง้หกส่งใช้เงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลบัประเทศไทยท่ีอ้างว่าเบิกเกินสิทธิคืน จึงเป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  สรปุข้อเทจ็จริง 
  ผู้ฟ้องคดีทัง้หกได้รบัค าสัง่จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
ให้ไปปฏบิตัิหน้าที่ราชการ ณ ส านักงานที่ปรกึษาการประชาสมัพนัธ์ในต่างประเทศ  ต่อมา  
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้มคี าสัง่ให้ผู้ฟ้องคดทีัง้หกกลบัมาปฏบิตัิหน้าที่ประจ ากรมประชาสมัพนัธ ์
ตัง้แต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทัง้หกจงึกลับมาปฏิบตัิราชการประจ า 
กรมประชาสมัพนัธใ์นระหว่างเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม ๒๕๔๑ และไดข้อเบกิค่าใชจ้่าย
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ในอตัราสามเท่าของจ านวนเงนิเพิม่พเิศษที่ได้รบัครัง้สุดท้ายก่อนเดนิทาง
กลบัประเทศไทย ตามมาตรา ๗๐ (๔) แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ อนุมตัใิหเ้บกิไดต้ามค าขอ  ต่อมา ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีา
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๑ โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ซึง่มาตรา ๕ 



 
 

๑๑๔๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวบญัญตัใิหแ้กไ้ขความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยบญัญตัิให้ข้าราชการหรอืลูกจ้างผู้เดินทางจาก
ต่างประเทศที่มตี าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่กลบัประเทศไทยเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ 
ในลกัษณะเหมาจา่ยในอตัราหนึ่งเท่าครึง่ของเงนิเพิม่พเิศษทีไ่ดร้บัครัง้สุดทา้ยก่อนเดนิทางกลบั 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ มหีนังสอืแจง้ผู้ฟ้องคดทีัง้หกว่า ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิมคีวามเหน็ว่า 
ผูฟ้้องคดทีัง้หกเบกิค่าใช้จ่ายในการยา้ยถิน่ที่อยู่เกนิสทิธ ิแต่ผู้ฟ้องคดทีัง้หกมหีนังสอืยนืยนัว่า 
การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ภายหลังอธิบดี
กรมบญัชกีลาง (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) มหีนังสอืแจง้ว่า การเบกิค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ต้องปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการฯ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ และกระทรวงการคลงัไม่อาจให้ความตกลง
นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ในมาตราดงักล่าวได้ โดยให้ถือปฏบิตัิตามหนังสือกรมบญัชกีลาง  
ที่ กค ๐๕๑๘.๔/๕๓๖๖ ลงวนัที่ ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมหีนังสอืลงวนัที ่
๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ เรยีกใหผู้้ฟ้องคดทีัง้หกน าเงนิค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ที่เบกิเกนิสทิธิ
ส่งคนืกองคลงั กรมประชาสมัพนัธ์ ผู้ฟ้องคดทีี่ ๑ มหีนังสอือุทธรณ์ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ 
ต่อปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีซึง่ปลดัส านักนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่ใหย้กอุทธรณ์ ส่วนผูฟ้้องคดทีี ่๒ 
ถึงผู้ฟ้องคดทีี่ ๖ มหีนังสอืร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการ อ.ก.พ. ส านักนายกรฐัมนตร ีขอให้
ยกเลกิค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ดงักล่าว ซึง่ อ.ก.พ. ส านักนายกรฐัมนตรมีมีตใิหย้กค ารอ้งทุกข์
ของผู้ฟ้องคดทีี่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดทีี่ ๖ ผู้ฟ้องคดทีัง้หก จงึน าคดมีาฟ้องขอให้ศาลมคี าพพิากษา 
หรอืค าสัง่เพกิถอนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ทีเ่รยีกให้ผู้ฟ้องคดทีัง้หกน าเงนิค่าใช้จ่ายในการ
ยา้ยถิน่ทีอ่ยูท่ีเ่บกิเกนิสทิธสิ่งคนื และหนงัสอืกรมบญัชกีลางที ่กค ๐๕๑๘.๔/๕๓๖๖ ลงวนัที ่๑๔ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๔๕  
  ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุ 
  ค าสัง่อนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดีทัง้หกเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ในอัตรา 
สามเท่าของเงินเพิ่มพิเศษที่ได้ร ับครัง้สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเป็นค าสัง่ที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศยัอ านาจตามมาตรา ๗๐ (๔)๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ 

                                                 
๑๕ พระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

มาตรา ๗๐ ค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหเ้บกิในลกัษณะเหมาจ่ายตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูเ้ดนิทางจากต่างประเทศทีม่ตี าแหน่งหน้าทีป่ระจ าอยู่กลบัประเทศไทย และคู่สมรสหรอื
บุตรซึ่งกลบัมาดว้ยจากประเทศเดยีวกบัผูเ้ดนิทาง ใหเ้บกิไดใ้นอตัราสามเท่าของจ านวนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัขา้ราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหน้าทีป่ระจ าอยู่ในต่างประเทศทีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัครัง้สุดทา้ยก่อนเดนิทางกลบัประเทศไทย ในกรณีทีคู่่สมรสหรือ
บุตรเดนิทางกลบัก่อนการเบกิค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๔๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในอนัที่จะก่อสทิธ ิ
หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคดทีัง้หก จงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครองฯ  ต่อมา มาตรา ๗๐ (๔)  
แห่งพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษาวนัที่ ๒๓ 
ธนัวาคม ๒๕๔๑ ซึง่มาตรา ๗๐ (๔)๑๖ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าว บญัญตัใิหข้า้ราชการหรอืลูกจา้ง
ผู้เดนิทางจากต่างประเทศที่มตี าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่กลบัประเทศไทยเบกิค่าใช้จ่ายในการ  
ย้ายถิ่นที่อยู่ในลกัษณะเหมาจ่ายในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของเงนิเพิ่มพเิศษที่ได้รบัครัง้สุดท้าย  
ก่อนเดนิทางกลบั โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดยีวกนั บญัญตัิให้พระราชกฤษฎีกา 
ฉบบัดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป  ทัง้นี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มี
ค าพพิากษาในคดหีมายเลขแดงที ่ฟ.๘/๒๕๔๗ ว่า พระราชกฤษฎกีาดงักล่าวก าหนดวนัใชบ้งัคบั
ยอ้นหลงัไว้ชดัเจนและไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญ จงึไม่เป็นพระราชกฤษฎกีาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ดงันัน้ ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ที่อนุมตัิให้ผู้ฟ้องคดทีัง้หกเบกิเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
กลับประเทศไทยในอัตราสามเท่าของเงินเพิ่มพิเศษฯ จึงเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่เกนิอตัราหนึ่งเท่าครึ่งของจ านวนเงนิเพิม่พเิศษฯ ซึ่งเป็นการให้เงนิ
หรอืให้ทรพัย์สิน หรอืให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ แม้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ จะไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑใ์นเรื่องการเพกิถอนค าสัง่อนุมตัใิห้
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเรยีกคนืเงนิที่อนุมตัิไปแล้วบางส่วนไว้โดยเฉพาะ  
แต่เมื่อค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวได้เกิดขึ้นและมผีลในทางกฎหมายไปจนกว่าจะมกีารกระท า 
ทางปกครองอื่นมาลบล้างค าสัง่ทางปกครองนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ จงึมอี านาจเพกิถอนค าสัง่ 
 
 
 
 

                                                 
 ๑๖ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 มาตรา ๗๐  ค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหเ้บกิในลกัษณะเหมาจ่ายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ขา้ราชการหรอืลูกจา้งผู้เดนิทางจากต่างประเทศทีม่ตี าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่กลบัประเทศไทย และคู่สมรส  
หรอืบุตรซึง่กลบัมาดว้ยจากประเทศเดยีวกบัผูเ้ดนิทาง ใหเ้บกิไดใ้นอตัราหนึ่งเท่าครึง่ของจ านวนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัขา้ราชการ
ซึ่งมตี าแหน่งหน้าทีป่ระจ าอยู่ในต่างประเทศทีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัครัง้สุดทา้ยก่อนเดนิทางกลบัประเทศไทย ในกรณีทีคู่่สมรส
หรอืบุตรเดนิทางกลบัก่อนการเบกิค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 



 
 

๑๑๔๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑๗ มาตรา ๕๐๑๘ และ 
มาตรา ๕๑๑๙ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ  ทัง้นี้ การเพกิถอนค าสัง่ดงักล่าว
จะต้องค านึงถงึความเชื่อโดยสุจรติของผูฟ้้องคดทีัง้หกในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองนัน้
กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั  เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดทีัง้หกไม่ไดแ้สดงขอ้ความ
อนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้ หรอืข่มขู่ หรอืชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิ
หรอืใหป้ระโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืผูฟ้้องคดทีัง้หกไดแ้สดงถงึขอ้ความซึง่ไม่ถูกต้อง
หรอืไม่ครบถ้วนในสาระส าคญั หรอืผู้ฟ้องคดทีัง้หกไดรู้ถ้งึความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่
ทางปกครองของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ในขณะทีไ่ดร้บัค าสัง่ หรอืการไมรู่ถ้งึความไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ของค าสัง่เกดิจากความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูฟ้้องคดทีัง้หก ผูฟ้้องคดทีัง้หกจงึอ้าง
ความเชื่อโดยสุจรติในความคงอยู่ของค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้ และได้รบัความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย เน่ืองจากผู้ฟ้องคดทีัง้หกได้รบัค าสัง่ให้เดนิทางกลบัประเทศไทย จงึมคี่าใช้จ่าย 

                                                 
๑๗-๑๙ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓ วธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัินี้  
เวน้แต่ในกรณทีีก่ฎหมายใดก าหนดวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองเรือ่งใดไวโ้ดยเฉพาะและมหีลกัเกณฑท์ีป่ระกนัความเป็นธรรม
หรอืมมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการไมต่ ่ากว่าหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในพระราชบญัญตันิี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๐ ค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยจะให้มผีล
ย้อนหลงัหรือไม่ย้อนหลงัหรือมผีลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสัง่นัน้เป็นค าสัง่ซึ่งเป็นการ 
ใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บั การเพกิถอนตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 
 มาตรา ๕๑ การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงนิ หรอืให้ทรพัย์สนิหรือ  
ให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รบัประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองนัน้ 
กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 
 ความเชื่อโดยสุจรติตามวรรคหนึ่งจะไดร้บัความคุม้ครองต่อเมือ่ผูร้บัค าสัง่ทางปกครองไดใ้ชป้ระโยชน์อนัเกดิจาก
ค าสัง่ทางปกครองหรอืไดด้ าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิไปแลว้โดยไมอ่าจแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้รอืการเปลีย่นแปลงจะท าใหผู้น้ัน้ 
ตอ้งเสยีหายเกนิควรแก่กรณ ี
 ในกรณดีงัต่อไปนี้ ผูร้บัค าสัง่ทางปกครองจะอา้งความเชือ่โดยสุจรติไมไ่ด้ 
 (๑) ผูน้ัน้ไดแ้สดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้ หรอืขม่ขู ่หรอืชกัจูงใจโดยการ
ใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 
 (๒) ผูน้ัน้ไดใ้หข้อ้ความซึง่ไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้นในสาระส าคญั 
 (๓) ผูน้ัน้ไดรู้ถ้งึความไมช่อบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองในขณะไดร้บัค าสัง่ทางปกครองหรอืการไม่รูน้ัน้
เป็นไปโดยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
 ในกรณีที่เพกิถอนโดยให้มผีลย้อนหลงั การคนืเงนิ ทรพัย์สนิหรือประโยชน์ที่ผู้รบัค าสัง่ทางปกครองได้ไป  
ให้น าบทบญัญัติว่าด้วยลาภมคิวรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รบัค าสัง่  
ทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนัน้หากผู้นัน้มิได้ประมาทเลินเล่อ 
อย่างรา้ยแรง ใหถ้ือว่าผู้นัน้ตกอยู่ในฐานะไม่สุจรติตัง้แต่เวลานัน้เป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นัน้ต้องรบัผดิในการ  
คนืเงนิ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บัไปเตม็จ านวน 



 
 
                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๔๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ในการเดนิทางเกดิขึน้จรงิ และได้ใช้เงนิอนัเกดิจากค าสัง่อนุมตัใิห้เบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปแล้วทัง้หมด ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสัง่เพิกถอนค าสัง่อนุมตัิให้เบิกค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวหลงัจากเวลาผ่านไปแลว้ประมาณ ๔ ปี ย่อมจะท าใหผู้ฟ้้องคดทีัง้หกต้องเสยีหายเกนิควร
แก่กรณี  อกีทัง้ เมื่อได้พจิารณาเจตนารมณ์ของการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่าย 
ในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นได้ว่า เนื่องจากในขณะนัน้ประเทศไทย
ประสบกบัปญัหาภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ จงึมคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุงอตัราค่าใชจ้่ายในการ
ย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้ที่ได้รบัค าสัง่ให้ไปด ารงต าแหน่งประจ าในต่างประเทศ หรือกรณีที่ผู้นัน้
เดนิทางกลบัประเทศไทยให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ
รายจ่าย  อย่างไรกต็าม ขณะทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ แจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีัง้หกน าเงนิค่าใชจ้่ายในการยา้ย
ถิ่นที่อยู่ที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนกองคลงั กรมประชาสมัพนัธ์ ตามหนังสอืลงวนัที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๕ ปญัหาภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิไดค้ลีค่ลายไปในระดบัหน่ึงแลว้ และภายหลงัได้มกีารตรา
พระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหย้กเลกิความใน
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดใหเ้บกิค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่
จากต่างประเทศกลบัประเทศไทยไดใ้นอตัราสามเท่าของจ านวนเงนิเพิม่พเิศษทีไ่ดร้บัครัง้สุดท้าย
ก่อนเดนิทางกลบัประเทศไทย๒๐ เช่นที่เคยบญัญตัิไว้ก่อนการแก้ไข  ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้มสีทิธเิบกิ
ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสภาพความจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสัง่ 
เพิกถอนค าสัง่อนุมตัิให้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายหลงัจากเวลาผ่านไปแล้วประมาณ ๔ ปี  
จึงมิได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ  ดังนั ้น ค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทัง้หกน าเงินค่าใช้จ่าย 
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนกองคลงั กรมประชาสมัพนัธ์ จงึเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย  พพิากษาเพกิถอนค าสัง่ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๕๘-๕๙/๒๕๕๔) 

                                                 
 ๒๐ พระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 มาตรา ๗๐  ค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหเ้บกิในลกัษณะเหมาจ่ายตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูเ้ดนิทางจากต่างประเทศทีม่ตี าแหน่งหน้าทีป่ระจ าอยู่ในต่างประเทศกลบัประเทศไทย 
และคู่สมรสหรอืบุตรซึ่งกลบัมาด้วยจากประเทศเดยีวกบัผูเ้ดนิทาง ใหเ้บกิไดใ้นอตัราสามเท่าของจ านวนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบั
ขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหน้าทีป่ระจ าอยู่ในต่างประเทศทีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัครัง้สุดทา้ยก่อนเดนิทางกลบัประเทศไทย ในกรณทีี่ 
คู่สมรสหรอืบุตรเดนิทางกลบัก่อนการเบกิค่าใชจ้่ายในการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 



 



 
 
 

ภาคผนวก 



 



 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๙/๒๕๕๔ ๓๗๗ 
อ.๑๓/๒๕๕๔ ๓๗๗ 
อ.๒๑/๒๕๕๔ ๒๘๓ 
อ.๒๔/๒๕๕๔ ๑๓๒ 
อ.๒๖/๒๕๕๔ ๓๗๙ 
อ.๓๙/๒๕๕๔ ๓๒๒ 
อ.๔๙/๒๕๕๔ ๔๔๐ 
อ.๕๖/๒๕๕๔ ๔๐๔ 

อ.๕๘-๕๙/๒๕๕๔ ๑๑๔๓ 
อ.๗๐/๒๕๕๔ ๕๖๒ 
อ.๗๔/๒๕๕๔ ๑๕๔ 
อ.๘๖/๒๕๕๔ ๓๘๖ 
อ.๘๙/๒๕๕๔ ๔๓๗ 
อ.๙๔/๒๕๕๔ ๒๙, ๗๗ 
อ.๙๘/๒๕๕๔ ๑๗๔ 
อ.๙๙/๒๕๕๔ ๓๗๙ 
อ.๑๐๕/๒๕๕๔ ๕๒ 

อ.๑๐๗-๑๑๑/๒๕๕๔ ๑๑๓๓ 
อ.๑๕๐/๒๕๕๔ ๓๕ 
อ.๑๕๒/๒๕๕๔ ๔๓๗ 
อ.๑๖๘/๒๕๕๔ ๔๔๕ 
อ.๑๗๑/๒๕๕๔ ๑๐๕๘ 
อ.๑๗๗/๒๕๕๔ ๑๐๔๙ 
อ.๑๘๒/๒๕๕๔ ๔๐๑, ๔๐๕ 
อ.๑๘๓/๒๕๕๔ ๕๘๐ 
อ.๒๐๐/๒๕๕๔ ๔๓๗ 



 
 

๑๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

อ.๒๐๒/๒๕๕๔ ๑๐๓๖
อ.๒๐๕/๒๕๕๔ ๔๓๗
อ.๒๐๖/๒๕๕๔ ๑๑๒๔
อ.๒๑๒/๒๕๕๔ ๑๐๗๒
อ.๒๒๖/๒๕๕๔ ๑๘๖, ๒๘๖
อ.๒๓๐/๒๕๕๔ ๔๖๖
อ.๒๓๗/๒๕๕๔ ๔๗๕
อ.๒๕๑/๒๕๕๔ ๑๑๓๘
อ.๒๕๓/๒๕๕๔ ๔๖๗
อ.๒๕๖/๒๕๕๔ ๔๔๓
อ.๒๕๗/๒๕๕๔ ๗๗๐, ๗๘๘
อ.๒๗๖/๒๕๕๔ ๕๒, ๒๐๔, ๒๙๕ 
อ.๒๘๕/๒๕๕๔ ๙๙๓
อ.๒๙๑/๒๕๕๔ ๔๕๗, ๔๕๙
อ.๒๙๔/๒๕๕๔ ๓๙๓
อ.๒๙๗/๒๕๕๔ ๖๓๑
อ.๓๐๒/๒๕๕๔ ๓๘๐, ๔๔๐

อ.๓๓๑-๓๓๓/๒๕๕๔ ๙๗๖
อ.๓๓๔/๒๕๕๔ ๔๓๗
อ.๓๓๘/๒๕๕๔ ๖๕๑
อ.๓๕๘/๒๕๕๔ ๖๑๐
อ.๓๕๙/๒๕๕๔ ๔๖๘, ๙๑๐
อ.๓๖๙/๒๕๕๔ ๑๐๒๒
อ.๓๗๑/๒๕๕๔ ๙๘๘
อ.๓๗๒/๒๕๕๔ ๑๐๑๒
อ.๓๗๗/๒๕๕๔ ๓๗๗
อ.๓๗๘/๒๕๕๔ ๖๔, ๕๐๓
อ.๓๘๑/๒๕๕๔ ๔๓๗



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๔๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๓๘๕/๒๕๕๔ ๔๐๕ 
อ.๔๐๔/๒๕๕๔ ๘๙๘ 
อ.๔๐๕/๒๕๕๔ ๓๗๘ 
อ.๔๑๐/๒๕๕๔ ๒๙, ๗๗ 
อ.๔๑๑/๒๕๕๔ ๑๑๑๒ 

อ.๔๑๔-๔๒๒/๒๕๕๔ ๑๐๔๐ 
อ.๔๒๓/๒๕๕๔ ๔๕๘ 
อ.๔๒๕/๒๕๕๔ ๗๖๖ 
อ.๔๒๖/๒๕๕๔ ๘๓๕ 
อ.๔๒๘/๒๕๕๔ ๑๐๘๓ 
อ.๔๒๙/๒๕๕๔ ๓๘๑, ๑๑๒๗  
อ.๔๓๐/๒๕๕๔ ๙๑๔ 
อ.๔๓๑/๒๕๕๔ ๗๓๐ 
อ.๔๓๖/๒๕๕๔ ๔๗๔ 
อ.๔๓๗/๒๕๕๔ ๖๘๐ 
อ.๔๔๔/๒๕๕๔ ๖๕๓ 
อ.๔๔๗/๒๕๕๔ ๘๖๑ 
อ.๔๔๘/๒๕๕๔ ๒๒๗, ๔๔๒ 
อ.๔๕๑/๒๕๕๔ ๔๐๔, ๖๒๔, ๖๒๘ 
อ.๔๕๕/๒๕๕๔ ๗๗๙ 
อ.๔๖๑/๒๕๕๔ ๓๘๔ 
อ.๔๖๗/๒๕๕๔ ๓๘๐, ๘๙๒  
อ.๔๖๙/๒๕๕๔ ๘๗๘ 
อ.๔๗๓/๒๕๕๔ ๑๔๒ 
อ.๔๗๘/๒๕๕๔ ๓๑๙, ๓๕๔, ๔๖๓ 
อ.๔๘๒/๒๕๕๔ ๓๘๑, ๔๔๐ 
อ.๔๙๑/๒๕๕๔ ๒๙ 
อ.๔๙๔/๒๕๕๔ ๙๖๖ 



 
 

๑๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

อ.๔๙๖/๒๕๕๔ ๔๖๔
อ.๕๐๒/๒๕๕๔ ๖, ๑๒๕, ๕๙๗ 
อ.๕๐๕/๒๕๕๔ ๖๘๕
อ.๕๐๘/๒๕๕๔ ๗๕๘, ๗๙๔
อ.๕๐๙/๒๕๕๔ ๑๐๒๘
อ.๕๑๐/๒๕๕๔ ๙๐๒
อ.๕๑๓/๒๕๕๔ ๘๘๒
อ.๕๑๔/๒๕๕๔ ๑๑๐๖
อ.๕๑๕/๒๕๕๔ ๕๗๗
อ.๕๑๘/๒๕๕๔ ๑๐๕๑
อ.๕๑๙/๒๕๕๔ ๑๐๙๘
อ.๕๒๓/๒๕๕๔ ๗๕๔
อ.๕๒๔/๒๕๕๔ ๑๐๗๙
อ.๕๒๖/๒๕๕๔ ๑๐๒๕
อ.๕๒๘/๒๕๕๔ ๔๘๐, ๕๐๓
อ.๕๓๐/๒๕๕๔ ๘๓๙
อ.๕๓๒/๒๕๕๔ ๗๐๐
อ.๕๓๓/๒๕๕๔ ๙๓๐
อ.๕๓๔/๒๕๕๔ ๗๐๔
อ.๕๓๖/๒๕๕๔ ๙๙๑
อ.๕๓๙/๒๕๕๔ ๗๗๓, ๗๙๓
อ.๕๔๐/๒๕๕๔ ๑๐๘๕
อ.๕๔๒/๒๕๕๔ ๑๐๙๓
อ.๕๔๔/๒๕๕๔ ๖๗๗
อ.๕๔๕/๒๕๕๔ ๒๑๗
อ.๕๔๗/๒๕๕๔ ๖๖๐
อ.๕๕๐/๒๕๕๔ ๘๔๖
อ.๕๕๒/๒๕๕๔ ๑๐๘๘



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๕๓/๒๕๕๔ ๑๐๙๐ 
อ.๕๕๖/๒๕๕๔ ๗๘๑ 
อ.๕๗๑/๒๕๕๔ ๖๓๖ 
อ.๕๗๒/๒๕๕๔ ๗๑๙ 
อ.๕๗๓/๒๕๕๔ ๘๓๑ 
อ.๕๗๖/๒๕๕๔ ๑๑๒๑ 
อ.๕๗๙/๒๕๕๔ ๑๐๙๖ 
อ.๕๘๐/๒๕๕๔ ๖๑๔ 
อ.๕๘๑/๒๕๕๔ ๕๘๓ 
อ.๕๘๒/๒๕๕๔ ๗๓๕ 
อ.๕๘๙/๒๕๕๔ ๘๘๕ 
อ.๕๙๐/๒๕๕๔ ๕๕๓ 

อ.๕๙๒-๕๙๔/๒๕๕๔ ๑๑๑๐ 
อ.๖๐๓/๒๕๕๔ ๕๖๖ 
อ.๖๐๔/๒๕๕๔ ๙๙๖ 
อ.๖๐๖/๒๕๕๔ ๑๐๑๙ 
อ.๖๑๐/๒๕๕๔ ๙๘๓ 

อ.๖๑๓-๖๑๔/๒๕๕๔ ๑๙๔ 
อ.๖๑๗/๒๕๕๔ ๘๘๙ 
อ.๖๑๙/๒๕๕๔ ๖๙๓ 
อ.๖๒๐/๒๕๕๔ ๗๙๘ 
อ.๖๒๒/๒๕๕๔ ๑๐๖๘ 
อ.๖๒๓/๒๕๕๔ ๗๑๒ 
อ.๖๓๒/๒๕๕๔ ๘๐๑ 
อ.๖๓๓/๒๕๕๔ ๙๖๑ 
อ.๖๓๙/๒๕๕๔ ๕๖๙ 
อ.๖๔๐/๒๕๕๔ ๗๘๙ 
อ.๖๔๑/๒๕๕๔ ๙๒๐ 



 
 

๑๑๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

อ.๖๗๐/๒๕๕๔ ๗๘๔
อ.๖๗๕/๒๕๕๔ ๘๐๒
อ.๖๗๖/๒๕๕๔ ๙๔๓
อ.๖๘๐/๒๕๕๔ ๑๑๐๘
อ.๖๘๒/๒๕๕๔ ๙๔๙
อ.๖๘๓/๒๕๕๔ ๘๕๒, ๘๖๕
อ.๖๘๕/๒๕๕๔ ๕๗๓
อ.๖๘๖/๒๕๕๔ ๖๖๒
อ.๖๙๑/๒๕๕๔ ๑๑๑๕
อ.๖๙๒/๒๕๕๔ ๖๕๗
อ.๖๙๓/๒๕๕๔ ๖๕๗
อ.๖๙๔/๒๕๕๔ ๗๗๖, ๗๘๙
อ.๖๙๗/๒๕๕๔ ๖๘๒
อ.๗๐๖/๒๕๕๔ ๘๐๕

อ.๗๐๗-๗๐๘/๒๕๕๔ ๘๖๙
อ.๗๐๙/๒๕๕๔ ๗๕๐
อ.๗๑๐/๒๕๕๔ ๖๗๐
อ.๗๑๑/๒๕๕๔ ๗๐๙
อ.๗๑๒/๒๕๕๔ ๗๐๖
อ.๗๑๓/๒๕๕๔ ๘๒๕
อ.๗๑๕/๒๕๕๔ ๑๐๓๑
อ.๗๑๗/๒๕๕๔ ๑๑๐๑
อ.๗๑๘/๒๕๕๔ ๘๐๘
อ.๗๑๙/๒๕๕๔ ๑๐๑๔
อ.๗๓๓/๒๕๕๔ ๘๗๔, ๙๐๕
อ.๗๓๔/๒๕๕๔ ๔๐๓, ๔๓๘, ๕๐๑ 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๕/๒๕๕๕ ๕๑๒, ๙๕๖ 
ฟ.๖/๒๕๕๕ ๕๑๒, ๙๕๖ 
ฟ.๗/๒๕๕๕ ๕๑๒, ๙๕๖ 
ฟ.๔๕/๒๕๕๕ ๙๕๙ 
ฟ.๔๖/๒๕๕๕ ๙๕๙ 
ฟ.๔๗/๒๕๕๕ ๙๕๙ 
ฟ.๔๘/๒๕๕๕ ๙๕๙ 
ฟ.๔๙/๒๕๕๕ ๙๕๙ 
ฟ.๕๐/๒๕๕๕ ๙๕๙ 
อ.๑/๒๕๕๕ ๕๑๗, ๖๐๓ 
อ.๔/๒๕๕๕ ๑๑๐๓ 
อ.๗/๒๕๕๕ ๕๒๐, ๕๓๖ 
อ.๑๕/๒๕๕๕ ๗๙๑ 
อ.๑๖/๒๕๕๕ ๓๕๗, ๔๔๒ 

อ.๑๗-๑๘/๒๕๕๕ ๗๔, ๘๕๗ 
อ.๒๐/๒๕๕๕ ๘๕๐ 
อ.๒๑/๒๕๕๕ ๑๙๑, ๕๔๙, ๕๕๗ 
อ.๒๒/๒๕๕๕ ๑๐๐๑ 
อ.๓๒/๒๕๕๕ ๑๐๐๖ 
อ.๓๕/๒๕๕๕ ๘๑๐ 
อ.๓๗/๒๕๕๕ ๑๐๕๕ 
อ.๓๙/๒๕๕๕ ๖๘๗ 
อ.๔๕/๒๕๕๕ ๑๑๑๗ 
อ.๔๗/๒๕๕๕ ๕๕๓ 
อ.๕๕/๒๕๕๕ ๗๑๖ 
อ.๕๗/๒๕๕๕ ๙๑๘ 



 
 

๑๑๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

อ.๕๙/๒๕๕๕ ๖๖๖
อ.๗๐/๒๕๕๕ ๑๐๔๕
อ.๗๒/๒๕๕๕ ๑๑๓๐
อ.๗๓/๒๕๕๕ ๔๓๗
อ.๘๖/๒๕๕๕ ๘๑๗
อ.๙๑/๒๕๕๕ ๘๒๒
อ.๙๒/๒๕๕๕ ๘๑๑
อ.๙๓/๒๕๕๕ ๙๗๙
อ.๙๙/๒๕๕๕ ๕๒๗
อ.๑๐๔/๒๕๕๕ ๙๖๕
อ.๑๐๗/๒๕๕๕ ๓๑๕
อ.๑๑๔/๒๕๕๕ ๘๑๔
อ.๑๑๘/๒๕๕๕ ๙๓๖, ๙๓๘
อ.๑๑๙/๒๕๕๕ ๘๔๓
อ.๑๒๐/๒๕๕๕ ๖๗๓
อ.๑๒๑/๒๕๕๕ ๗๔๐
อ.๑๒๒/๒๕๕๕ ๗๔๐
อ.๑๒๓/๒๕๕๕ ๗๔๐
อ.๑๒๔/๒๕๕๕ ๗๔๐
อ.๑๒๕/๒๕๕๕ ๗๔๐
อ.๑๒๘/๒๕๕๕ ๓๗๕, ๖๔๒
อ.๑๓๗/๒๕๕๕ ๓๒๑
อ.๑๓๘/๒๕๕๕ ๙, ๕๙๑
อ.๑๓๙/๒๕๕๕ ๙๘๖
อ.๑๔๐/๒๕๕๕ ๙๖๘
อ.๑๔๒/๒๕๕๕ ๕๒๓
อ.๑๔๕/๒๕๕๕ ๖๒๒
อ.๑๔๖/๒๕๕๕ ๓๒๑



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๔๗/๒๕๕๕ ๑๑๘ 
อ.๑๔๙/๒๕๕๕ ๖๙๗ 
อ.๑๕๐/๒๕๕๕ ๙๓๔ 
อ.๑๕๒/๒๕๕๕ ๗๒๓ 
อ.๑๕๘/๒๕๕๕ ๙๙๘ 
อ.๑๗๐/๒๕๕๕ ๖๙๐ 
อ.๑๗๑/๒๕๕๕ ๗๓ 
อ.๑๗๔/๒๕๕๕ ๗๔๓ 
อ.๒๐๑/๒๕๕๕ ๓๒๐ 
อ.๒๐๕/๒๕๕๕ ๙๒๓ 
อ.๒๐๖/๒๕๕๕ ๙๗๒ 
อ.๒๐๘/๒๕๕๕ ๔๓๕ 
อ.๒๑๕/๒๕๕๕ ๓๕๕, ๔๓๗ 
อ.๒๑๘/๒๕๕๕ ๖๙๔ 
อ.๒๒๓/๒๕๕๕ ๒๑, ๕๑๔ 
อ.๒๒๔/๒๕๕๕ ๗๒๔ 
อ.๒๔๒/๒๕๕๕ ๙๒๖ 
อ.๒๕๐/๒๕๕๕ ๔๗๕ 

อ.๒๕๒-๒๕๔/๒๕๕๕ ๗๓, ๔๓๗ 
อ.๒๖๑/๒๕๕๕ ๖๔๖ 
อ.๒๖๘/๒๕๕๕ ๑๐๗๖ 

อ.๒๘๖/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ) ๓๗๖, ๘๑๙ 
อ.๒๙๐/๒๕๕๕ ๘๙๖ 
อ.๓๑๒/๒๕๕๕ ๓๘๐ 
อ.๓๒๙/๒๕๕๕ ๔๓๗ 
อ.๓๔๙/๒๕๕๕ ๒๒ 
อ.๓๕๑/๒๕๕๕ ๔๖๑, ๔๗๑ 
อ.๓๕๕/๒๕๕๕ ๔๔๑, ๔๘๑ 



 
 

๑๑๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

อ.๓๖๐/๒๕๕๕ ๑๑๓๖
อ.๓๗๒/๒๕๕๕ ๔๐๓
อ.๓๗๖/๒๕๕๕ ๑๐๖๓
อ.๓๙๙/๒๕๕๕ ๗๖๒
อ.๔๒๖/๒๕๕๕ ๕๔๐
อ.๔๓๘/๒๕๕๕ ๓๕๕
อ.๔๔๔/๒๕๕๕ ๓๗๖, ๕๓๑, ๖๑๘ 
อ.๔๗๔/๒๕๕๕ ๔๗๕
อ.๕๐๔/๒๕๕๕ ๓๕๖, ๓๗๓, ๔๗๗ 
อ.๕๐๙/๒๕๕๕ ๔๔๒
อ.๕๒๐/๒๕๕๕ ๔๗๙
อ.๕๓๒/๒๕๕๕ ๓๘๒, ๔๗๘, ๔๘๐ 
อ.๖๐๖/๒๕๕๕ ๓๗๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๔๗๐/๒๕๕๒ ๘๐ 

 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๗๔๒/๒๕๕๓ ๘๘ 

 



 
 

๑๑๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา
ฟ.๖/๒๕๕๔ ๓๕
ฟ.๗/๒๕๕๔ ๑๓
ฟ.๒๓/๒๕๕๔ ๒๓
ฟ.๓๑/๒๕๕๔ ๑๓, ๑๐๓, ๒๕๙ 
ฟ.๓๔/๒๕๕๔ ๔๓๔, ๔๕๖
ฟ.๓๕/๒๕๕๔ ๔๕๖
ฟ.๓๖/๒๕๕๔ ๒๖๓
ฟ.๓๘/๒๕๕๔ ๒๒๙
ฟ.๔๐/๒๕๕๔ ๔๕๗
ฟ.๔๑/๒๕๕๔ ๑๐๔
ฟ.๔๖/๒๕๕๔ ๙, ๕๗
๖/๒๕๕๔ ๙๓
๙/๒๕๕๔  ๗๗
๑๐/๒๕๕๔ ๒๖๕
๑๑/๒๕๕๔ ๒๓๗
๑๓/๒๕๕๔ ๑๐
๑๔/๒๕๕๔ ๑๐
๑๕/๒๕๕๔ ๑๐
๑๙/๒๕๕๔ ๓๙
๒๐/๒๕๕๔ ๒๘๔, ๓๔๗
๒๓/๒๕๕๔ ๕๓, ๒๙๕
๔๑/๒๕๕๔ ๒๗๖
๔๙/๒๕๕๔ ๑๖๖
๕๑/๒๕๕๔ ๑๒๒
๕๔/๒๕๕๔ ๒๘๕
๕๖/๒๕๕๔  ๑๓๘



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๕๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๕๗/๒๕๕๔ ๓๐ 
๖๐/๒๕๕๔ ๒๙๔ 
๖๓/๒๕๕๔ ๒๐๙ 
๖๔/๒๕๕๔ ๒๐๙ 
๖๖/๒๕๕๔ ๗๘ 
๖๗/๒๕๕๔ ๗ 
๖๙/๒๕๕๔ ๓๑ 
๗๐/๒๕๕๔ ๑๕๗ 
๗๓/๒๕๕๔  ๖๔ 
๗๖/๒๕๕๔ ๑๔๒ 
๗๙/๒๕๕๔ ๕๒ 
๘๐/๒๕๕๔ ๒๖๔ 
๘๑/๒๕๕๔ ๕๐ 
๘๒/๒๕๕๔ ๔๙ 
๘๓/๒๕๕๔ ๓๗, ๑๕๒ 
๘๔/๒๕๕๔ ๑๒๕ 
๘๕/๒๕๕๔ ๓๔ 
๘๘/๒๕๕๔ ๑๗๑ 
๙๐/๒๕๕๔ ๑๘๖ 
๙๒/๒๕๕๔ ๙ 
๙๕/๒๕๕๔  ๑๓๘ 
๙๖/๒๕๕๔  ๑๓๘ 
๙๙/๒๕๕๔ ๑๑๒, ๒๔๘ 
๑๐๑/๒๕๕๔  ๖๔ 
๑๐๒/๒๕๕๔  ๖๔, ๒๐๙ 
๑๐๘/๒๕๕๔ ๕๙ 
๑๐๙/๒๕๕๔ ๒๒๘ 
๑๑๐/๒๕๕๔ ๑๓๓, ๒๙๓, ๓๓๘, ๓๙๐ 



 
 

๑๑๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา
๑๑๒/๒๕๕๔ ๒๗๔
๑๑๓/๒๕๕๔ ๒๓๐
๑๑๖/๒๕๕๔ ๒๐, ๑๔๓, ๒๔๓, ๒๖๖ 
๑๑๙/๒๕๕๔ ๔๕, ๑๖๕, ๒๙๑ 
๑๒๔/๒๕๕๔ ๒๙๖
๑๒๕/๒๕๕๔ ๔๗
๑๒๗/๒๕๕๔  ๖๔, ๒๐๘
๑๒๘/๒๕๕๔ ๖๔
๑๓๓/๒๕๕๔ ๓๘
๑๓๔/๒๕๕๔ ๓๑๑
 ๑๓๖/๒๕๕๔  ๗๗
๑๓๗/๒๕๕๔ ๑๗๕, ๒๔๕
๑๔๐/๒๕๕๔ ๑๗๑, ๒๙๖
๑๔๒/๒๕๕๔ ๒๕๐
๑๔๕/๒๕๕๔ ๓๕๔
๑๔๙/๒๕๕๔ ๑๐
๑๕๐/๒๕๕๔ ๑๐
๑๕๑/๒๕๕๔ ๑๐
๑๕๒/๒๕๕๔  ๑๐
๑๕๓/๒๕๕๔ ๑๐
๑๕๔/๒๕๕๔ ๓๐๒
๑๕๕/๒๕๕๔ ๑๒๘
๑๕๖/๒๕๕๔ ๓๙
๑๖๓/๒๕๕๔ ๑๑๒, ๒๒๓, ๒๖๑ 
๑๖๕/๒๕๕๔ ๑๗๑, ๒๙๖
๑๖๖/๒๕๕๔ ๒๓๙
๑๖๘/๒๕๕๔ ๑๕๙
๑๗๐/๒๕๕๔  ๑๖๘



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๑๗๒/๒๕๕๔  ๑๓๘ 
๑๗๔/๒๕๕๔ ๘๙ 
๑๗๗/๒๕๕๔ ๔๗, ๒๘๗ 
๑๗๘/๒๕๕๔ ๑๐ 
๑๘๑/๒๕๕๔ ๒๓๙ 
๑๘๒/๒๕๕๔ ๑๕๙, ๒๓๙ 
๑๘๙/๒๕๕๔ ๓๑๕ 
๑๙๐/๒๕๕๔ ๒๘๔, ๒๙๗ 
๑๙๗/๒๕๕๔ ๘, ๑๐๒, ๒๓๘ 
๑๙๘/๒๕๕๔ ๑๔๓ 
๑๙๙/๒๕๕๔ ๒๙๑ 
๒๐๐/๒๕๕๔ ๕๘, ๓๐๘ 
๒๐๗/๒๕๕๔ ๒๗ 
๒๑๒/๒๕๕๔ ๒๕๑ 
๒๑๓/๒๕๕๔ ๑๗๙, ๒๑๑ 
๒๑๕/๒๕๕๔ ๑๓๙ 
๒๑๖/๒๕๕๔ ๑๓๘ 
๒๑๙/๒๕๕๔ ๔๒๑ 
๒๒๑/๒๕๕๔ ๑๘๗ 
๒๒๒/๒๕๕๔ ๑๗๗ 
๒๒๘/๒๕๕๔ ๓๓๘ 
๒๓๓/๒๕๕๔ ๑๑๗ 
๒๓๕/๒๕๕๔ ๕, ๘, ๑๑, ๑๒๘ 
๒๓๙/๒๕๕๔ ๑๕๗ 
๒๔๒/๒๕๕๔ ๑๕๒ 
๒๔๓/๒๕๕๔ ๑๖๘ 
๒๔๖/๒๕๕๔ ๑๖๓ 
๒๕๐/๒๕๕๔ ๙ 



 
 

๑๑๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา
๒๕๒/๒๕๕๔  ๓๙๑
๒๕๔/๒๕๕๔ ๒๖๒, ๓๔๓
๒๕๗/๒๕๕๔ ๑๑๒, ๒๖๑
๒๕๙/๒๕๕๔ ๑๑๓, ๒๔๐
๒๖๐/๒๕๕๔  ๒๖๓
๒๖๒/๒๕๕๔ ๓๒๘
 ๒๖๓/๒๕๕๔  ๗๗

๒๖๔-๓๓๔/๒๕๕๔ ๗๗
๓๓๙/๒๕๕๔ ๔๕๙
๓๔๕/๒๕๕๔ ๓๖๗
๓๔๘/๒๕๕๔ ๖๕, ๑๗๖, ๓๑๒ 
๓๕๗/๒๕๕๔ ๒๗๐
๓๖๕/๒๕๕๔  ๒๑๔, ๓๘๔
๓๗๗/๒๕๕๔ ๒๙
๓๘๓/๒๕๕๔ ๓๐๔, ๓๘๙
๓๘๖/๒๕๕๔ ๒๖๗
๓๙๐/๒๕๕๔ ๑๘๐, ๒๑๑
๓๙๓/๒๕๕๔ ๔๑๘
๓๙๔/๒๕๕๔ ๓๘๖, ๔๕๐
๓๙๕/๒๕๕๔ ๔๑๖
๔๐๐/๒๕๕๔ ๕๐๕
๔๐๓/๒๕๕๔ ๖๙, ๒๔๐
๔๐๔/๒๕๕๔ ๔๔๙
๔๐๗/๒๕๕๔ ๓๑๐
๔๐๘/๒๕๕๔ ๑๗๑
๔๒๑/๒๕๕๔ ๔๐, ๒๙๐
๔๒๓/๒๕๕๔ ๔๓๗
๔๒๖/๒๕๕๔  ๔๘, ๒๑๔



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๔๒๙/๒๕๕๔ ๑๙ 
๔๓๐/๒๕๕๔ ๑๑๓, ๒๔๘, ๒๗๕ 
๔๓๑/๒๕๕๔ ๑๘๐ 
๔๓๒/๒๕๕๔ ๒๗, ๓๔๐ 

๔๓๔-๔๓๖/๒๕๕๔ ๔๕๔ 
๔๓๗/๒๕๕๔ ๑๒๙ 
๔๓๘/๒๕๕๔ ๒๒๔ 
๔๔๐/๒๕๕๔  ๔๘, ๒๑๔ 
๔๔๒/๒๕๕๔ ๓๖๐ 
๔๔๕/๒๕๕๔ ๘๕ 
๔๔๖/๒๕๕๔ ๒๕๒, ๓๐๖ 
๔๔๗/๒๕๕๔ ๔๗๒ 
๔๔๘/๒๕๕๔ ๓๖๖ 
๔๕๐/๒๕๕๔ ๓๓๓, ๓๙๑, ๔๖๗ 
๔๕๒/๒๕๕๔ ๒๓๕ 
๔๕๕/๒๕๕๔ ๒๙๓ 
๔๕๗/๒๕๕๔ ๓๗๒ 
๔๕๘/๒๕๕๔  ๓๙๑, ๔๘๘ 
๔๕๙/๒๕๕๔ ๒๔๘ 
๔๖๒/๒๕๕๔ ๒๕ 
๔๖๗/๒๕๕๔ ๓๖๘ 
๔๖๙/๒๕๕๔ ๖๘, ๒๓๔ 
๔๗๑/๒๕๕๔ ๔๕๐ 
๔๗๒/๒๕๕๔ ๒๒, ๒๔, ๒๗๐, ๓๔๓ 
๔๗๔/๒๕๕๔ ๓๙๑, ๔๘๘ 
๔๗๕/๒๕๕๔ ๖๙ 
๔๘๒/๒๕๕๔ ๒๓๔ 
๔๘๔/๒๕๕๔ ๓๙๑ 



 
 

๑๑๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา
๔๘๘-๔๙๐/๒๕๕๔  ๔๘

๔๙๒/๒๕๕๔ ๕๘
๔๙๔/๒๕๕๔ ๑๓๘
๔๙๘/๒๕๕๔ ๒๑, ๕๗, ๓๐๑ 
๕๐๑/๒๕๕๔ ๓๐๗
๕๐๖/๒๕๕๔ ๒๖๐
๕๐๗/๒๕๕๔ ๑๘๒
๕๐๘/๒๕๕๔ ๑๒๙
๕๑๐/๒๕๕๔  ๔๘, ๒๑๔
๕๑๑/๒๕๕๔   ๔๘, ๒๑๔
๕๑๓/๒๕๕๔ ๔๘
๕๑๔/๒๕๕๔ ๔๙, ๑๖๔, ๒๘๘ 
๕๑๕/๒๕๕๔ ๑๒๙, ๓๙๑, ๔๘๙ 
๕๑๙/๒๕๕๔ ๒๗๑
๕๒๐/๒๕๕๔ ๒๑๙
๕๒๒/๒๕๕๔ ๑๔๔
๕๒๓/๒๕๕๔ ๑๓๐
 ๕๒๔/๒๕๕๔  ๓๙๑, ๔๙๐
๕๒๕/๒๕๕๔ ๒๗, ๑๑๓, ๒๔๙, ๒๗๖ 
๕๒๗/๒๕๕๔ ๔๔๘
๕๓๐/๒๕๕๔ ๕๓, ๑๗๑, ๒๙๗ 
๕๓๒/๒๕๕๔  ๓๙๐, ๔๘๙
๕๓๓/๒๕๕๔ ๖, ๗, ๙, ๑๕๕, ๒๒๗, ๓๓๒, ๓๔๖ 
๕๓๔/๒๕๕๔ ๒๑, ๑๑๐
๕๓๕/๒๕๕๔ ๑๔๔
๕๓๖/๒๕๕๔ ๓๘๓, ๔๕๗, ๔๗๖ 
๕๓๗/๒๕๕๔ ๑๓๙
๕๓๙/๒๕๕๔ ๒๘, ๒๔๔



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๕๔๐/๒๕๕๔ ๔๕๙ 
๕๔๑/๒๕๕๔ ๕๖, ๑๗๘ 
๕๔๒/๒๕๕๔ ๖๐, ๒๐๗, ๓๐๙ 
๕๔๔/๒๕๕๔ ๑๓๐ 
๕๔๖/๒๕๕๔ ๑๑๐ 
๕๔๗/๒๕๕๔ ๓๐, ๖๐, ๓๐๙ 
๕๔๙/๒๕๕๔ ๔๐๘ 
๕๕๒/๒๕๕๔ ๒๓๓ 
๕๕๓/๒๕๕๔ ๘๖ 
๕๕๖/๒๕๕๔ ๔๕, ๒๙๒ 
๕๕๗/๒๕๕๔ ๑๓๙ 
๕๖๒/๒๕๕๔ ๓๐๒ 
๕๖๓/๒๕๕๔ ๑๘๓ 
๕๖๔/๒๕๕๔  ๓๙๐, ๔๘๗ 
๕๖๕/๒๕๕๔ ๖๗, ๑๗๙ 
๕๖๖/๒๕๕๔ ๑๐๑, ๓๘๓ 
๕๖๗/๒๕๕๔ ๑๒๐, ๒๕๐ 
๕๗๐/๒๕๕๔ ๑๔๕, ๒๑๔ 
๕๗๑/๒๕๕๔ ๖๓, ๑๙๓, ๒๑๐ 
๕๗๒/๒๕๕๔ ๑๘๕ 
๕๗๔/๒๕๕๔ ๓๕๔, ๓๙๓, ๓๙๖, ๓๙๗ 
๕๗๖/๒๕๕๔ ๕๑ 
๕๗๗/๒๕๕๔ ๒๕, ๒๔๐ 
๕๘๓/๒๕๕๔ ๒๘๙ 
๕๘๕/๒๕๕๔ ๗, ๑๑ 
๕๘๙/๒๕๕๔ ๔๓๓ 
๕๙๐/๒๕๕๔   ๓๙๐, ๔๘๗ 
๕๙๒/๒๕๕๔ ๑๑ 



 
 

๑๑๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา
๕๙๕/๒๕๕๔ ๒๑๓
๕๙๖/๒๕๕๔ ๗๗, ๓๑๗
๕๙๗/๒๕๕๔ ๖๕, ๓๑๑
๕๙๘/๒๕๕๔  ๑๔๐
๖๐๓/๒๕๕๔ ๓๑๖, ๓๔๔
๖๐๔/๒๕๕๔ ๘๐
๖๐๕/๒๕๕๔ ๓๘๘, ๔๙๔
๖๐๖/๒๕๕๔ ๗๐
๖๐๗/๒๕๕๔ ๑๑๓, ๒๔๙, ๒๗๕ 
๖๐๙/๒๕๕๔ ๔๑๑
๖๑๑/๒๕๕๔ ๑๗๕, ๒๐๗, ๓๐๓ 
๖๑๓/๒๕๕๔ ๔๐๙
๖๑๗/๒๕๕๔ ๖๕, ๓๑๒
๖๑๘/๒๕๕๔ ๓๖๖
๖๑๙/๒๕๕๔ ๒๗๒
๖๒๑/๒๕๕๔ ๔๗๔
๖๒๒/๒๕๕๔ ๑๔๕
๖๒๓/๒๕๕๔ ๘๑
๖๒๖/๒๕๕๔   ๓๙๐
๖๒๘/๒๕๕๔ ๒๓๐
๖๒๙/๒๕๕๔ ๕๖, ๓๐๓, ๓๒๗ 
๖๓๕/๒๕๕๔ ๗๖
๖๔๐/๒๕๕๔ ๓๖๖
๖๔๗/๒๕๕๔ ๔๒๐
๖๔๘/๒๕๕๔ ๔๒๖
๖๔๙/๒๕๕๔ ๔๐
๖๕๐/๒๕๕๔ ๒๕, ๑๙๐, ๒๑๗ 
๖๕๑/๒๕๕๔ ๓๑๙



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
๖๕๒/๒๕๕๔ ๖๖, ๓๑๕ 
๖๕๓/๒๕๕๔ ๒๑๕ 
๖๕๖/๒๕๕๔ ๑๒๓, ๑๔๙ 
๖๕๙/๒๕๕๔ ๔๘๒ 
๖๖๕/๒๕๕๔ ๓๗๐ 
๖๖๖/๒๕๕๔ ๑๔, ๑๕๙ 
๖๗๒/๒๕๕๔ ๓๘๓ 
๖๗๕/๒๕๕๔ ๔๘๘ 
๖๗๘/๒๕๕๔ ๗๐ 
๖๘๐/๒๕๕๔ ๒๖๓, ๓๔๒ 
๖๘๑/๒๕๕๔ ๑๑๗ 
๖๘๒/๒๕๕๔ ๕๘, ๑๗๐ 
๖๘๓/๒๕๕๔   ๓๙๐ 
๖๘๔/๒๕๕๔ ๑๔๖ 
๖๘๙/๒๕๕๔ ๓๖๑ 
๖๙๔/๒๕๕๔ ๓๒๔ 
๖๙๖/๒๕๕๔ ๑๙, ๒๕๗ 
๖๙๘/๒๕๕๔ ๒๒๙ 
๗๐๑/๒๕๕๔ ๓๕๘ 
๗๐๓/๒๕๕๔ ๒๘, ๑๓๑ 
๗๐๘/๒๕๕๔ ๑๓๑, ๓๖๒ 
๗๑๐/๒๕๕๔ ๓๙๘ 
๗๑๒/๒๕๕๔ ๓๔๐ 
๗๑๓/๒๕๕๔ ๔๓๔, ๔๘๒ 
๗๑๙/๒๕๕๔ ๔๘๒ 
๗๒๑/๒๕๕๔ ๓๘๓ 
๗๒๒/๒๕๕๔ ๓๙๐, ๓๙๑ 
๗๒๓/๒๕๕๔ ๓๙๕ 



 
 

๑๑๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา
๗๒๔/๒๕๕๔ ๔๑๓
๗๒๕/๒๕๕๔ ๒๑๓, ๒๓๔
๗๒๗/๒๕๕๔ ๒๕, ๑๑๓, ๒๓๒ 
๗๒๙/๒๕๕๔ ๒๖๖
๗๓๑/๒๕๕๔ ๓๖๖
๗๓๔/๒๕๕๔ ๔๘, ๒๑๔
๗๓๖/๒๕๕๔  ๔๘, ๒๑๔
๗๓๗/๒๕๕๔ ๓๖๖
๗๓๙/๒๕๕๔ ๕๔, ๑๗๒, ๒๙๘, ๓๓๙ 
๗๔๐/๒๕๕๔  ๔๘๒
๗๔๔/๒๕๕๔ ๕๐๔
๗๔๗/๒๕๕๔ ๓๖๔
๗๕๑/๒๕๕๔ ๒๑๔
๗๕๒/๒๕๕๔ ๗๐
๗๕๕/๒๕๕๔ ๑๓๒
๗๕๙/๒๕๕๔ ๑๔๐
๗๖๔/๒๕๕๔ ๔๔๗
๗๖๖/๒๕๕๔ ๔๕๘
อ.๘๗/๒๕๕๔ ๔๗๑

อ.๒๔๗-๒๔๘/๒๕๕๔ ๓๘๕
อ.๓๔๖/๒๕๕๔ ๔๖๙
อ.๕๐๗/๒๕๕๔ ๔๖๙

 

 

 

 



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๖๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๑/๒๕๕๕ ๑๐๔, ๑๙๕, ๒๕๒, ๓๔๐ 
ฟ.๓/๒๕๕๕ ๒๓, ๘๕ 
ฟ.๖-๗/๒๕๕๕ ๑๔ 
ฟ.๘/๒๕๕๕ ๑๕, ๑๑๑ 
ฟ.๙/๒๕๕๕ ๑๒๐, ๒๐๐, ๒๘๕ 
ฟ.๑๑/๒๕๕๕ ๑๕, ๑๐๕, ๒๕๕, ๓๓๖, ๓๓๗, ๓๔๔
ฟ.๑๒/๒๕๕๕  ๙๖ 
ฟ.๑๕/๒๕๕๕ ๑๒๔, ๑๕๔, ๑๙๓ 
ฟ.๑๖/๒๕๕๕ ๑๖, ๑๐๖, ๑๘๘ 
ฟ.๑๗/๒๕๕๕ ๙๙ 
ฟ.๒๐/๒๕๕๕  ๑๖ 
ฟ.๒๑/๒๕๕๕ ๒๔ 

ฟ.๒๒-๓๖/๒๕๕๕ ๑๔,๑๐๔ 
ฟ.๓๗/๒๕๕๕ ๑๘, ๑๐๗, ๑๙๖, ๒๐๗, ๒๕๔, ๓๐๕, ๓๔๒
ฟ.๓๘/๒๕๕๕ ๑๗, ๑๐๙, ๑๙๖, ๒๕๗ 
ฟ.๓๙/๒๕๕๕  ๑๖, ๑๐๗, ๑๙๖, ๒๕๑, ๒๕๖, ๓๔๓
ฟ.๔๐/๒๕๕๕ ๑๐๐ 
ฟ.๔๑/๒๕๕๕ ๑๖, ๑๐๗, ๑๙๖, ๒๕๑, ๒๕๖, ๓๔๓
ฟ.๔๒/๒๕๕๕ ๑๗ 
ฟ.๔๓/๒๕๕๕ ๙๖ 
ฟส.๑/๒๕๕๕ ๒๕๘ 
๑/๒๕๕๕ ๓๔๘ 
๒/๒๕๕๕ ๑๒๖, ๒๔๖ 
๓/๒๕๕๕ ๒๗๗, ๓๓๖ 
๕/๒๕๕๕ ๒๑๔ 
๖/๒๕๕๕  ๒๗, ๑๓๓ 



 
 

๑๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

๗/๒๕๕๕ ๑๓๓
๘/๒๕๕๕ ๓๖, ๑๓๖
๑๑/๒๕๕๕  ๓๙๐
๑๓/๒๕๕๕ ๓๒
๑๔/๒๕๕๕ ๒๕, ๕๔, ๑๑๔ 
๑๕/๒๕๕๕ ๔๑๔
๑๗/๒๕๕๕ ๑๗๗, ๒๐๙
๑๘/๒๕๕๕ ๔๑๕
๑๙/๒๕๕๕ ๔๐๖
๒๐/๒๕๕๕ ๔๐๗
๒๑/๒๕๕๕ ๔๑๐

๒๒/๒๕๕๕ (ประชุมใหญ) ๒๒, ๒๒๒, ๒๖๐ 
๒๓/๒๕๕๕ ๕๔, ๑๗๘, ๒๙๘, ๓๒๖ 
๒๔/๒๕๕๕ ๘๒
๒๕/๒๕๕๕ ๒๘๐
๒๗/๒๕๕๕ ๑๔๐, ๒๔๕
๒๘/๒๕๕๕ ๒๖๘
๒๙/๒๕๕๕ ๓๖๖
๓๒/๒๕๕๕ ๒๘, ๑๕๐
๓๕/๒๕๕๕ ๔๑๒
๓๖/๒๕๕๕ ๒๓๖
๓๗/๒๕๕๕ ๔๓๓
๓๘/๒๕๕๕ ๒๙, ๑๙๐
๓๙/๒๕๕๕ ๓๑๗, ๓๕๑
๔๒/๒๕๕๕ ๗๒, ๗๕, ๒๐๙, ๓๒๓, ๓๓๕ 
๔๕/๒๕๕๕ ๑๑๘, ๒๕๐, ๓๓๐ 
๔๖/๒๕๕๕ ๙๑
๔๗/๒๕๕๕ ๑๘๙



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๑ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๙/๒๕๕๕  ๔๒๕ 
๕๐/๒๕๕๕ ๔๐, ๑๙๑ 
๕๑/๒๕๕๕ ๔๒๒ 
๕๒/๒๕๕๕  ๗๓, ๑๘๑, ๒๑๐, ๓๒๕ 
๕๓/๒๕๕๕ ๒๘๕ 
๕๔/๒๕๕๕ ๑๙๗, ๒๔๘ 
๕๖/๒๕๕๕ ๓๒๔ 
๕๘/๒๕๕๕ ๑๕๘, ๒๒๐ 
๖๐/๒๕๕๕ ๑๔๖, ๑๙๙, ๒๒๐, ๒๓๑ 
๖๒/๒๕๕๕ ๑๑๔, ๑๙๘, ๒๔๙, ๒๗๙, ๓๔๐
๖๔/๒๕๕๕ ๑๖๑ 
๖๕/๒๕๕๕ ๑๑๔, ๑๙๘, ๒๕๒, ๓๒๙ 
๖๗/๒๕๕๕ ๙๒ 
๖๘/๒๕๕๕ ๕๐, ๒๐๒, ๒๙๐ 
๖๙/๒๕๕๕ ๑๑๖, ๑๙๘, ๒๖๒ 
๗๐/๒๕๕๕  ๒๗, ๕๙, ๑๑๕, ๒๔๘ 
๗๑/๒๕๕๕ ๒๔๗ 
๗๓/๒๕๕๕ ๕๖, ๑๓๔ 
๗๖/๒๕๕๕ ๙๘ 
๗๗/๒๕๕๕ ๖๑ 
๗๘/๒๕๕๕ ๑๗๒, ๒๐๔ 
๘๐/๒๕๕๕ ๒๙๙ 
๘๑/๒๕๕๕ ๘๔ 
๘๒/๒๕๕๕ ๔๐, ๑๖๘ 
๘๕/๒๕๕๕ ๔๑๙ 
๘๖/๒๕๕๕ ๒๑, ๑๐๕, ๑๙๕, ๒๕๔ 
๘๘/๒๕๕๕ ๑๔๑ 
๘๙/๒๕๕๕ ๓๕๑ 



 
 

๑๑๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

๙๑/๒๕๕๕ ๓๐
๙๒/๒๕๕๕ ๔๖๔
๙๔/๒๕๕๕ ๔๓๑
๙๖/๒๕๕๕ ๑๒๒, ๑๙๗, ๒๐๒, ๒๔๙, ๒๗๙, ๓๓๙ 
๙๘/๒๕๕๕ ๒๖๒, ๓๕๐
๑๐๑/๒๕๕๕  ๒๖, ๓๒
๑๐๒/๒๕๕๕ ๑๑๙, ๑๙๙, ๒๘๑ 
๑๐๓/๒๕๕๕ ๒๙๙
๑๐๔/๒๕๕๕ ๔๙๔
๑๐๖/๒๕๕๕ ๓๖
๑๐๘/๒๕๕๕ ๖๔, ๑๖๒, ๑๗๓, ๒๐๓, ๒๐๕, ๓๑๓, ๓๒๗ 
๑๑๐/๒๕๕๕ ๓๔, ๑๓๖
๑๑๒/๒๕๕๕ ๒๖, ๓๒
๑๑๔/๒๕๕๕ ๓๙๐, ๔๘๔
๑๑๕/๒๕๕๕  ๒๓๗, ๓๓๐
 ๑๑๖/๒๕๕๕  ๔๒๕
๑๑๗/๒๕๕๕ ๑๓๔
๑๑๘/๒๕๕๕ ๙๑
๑๑๙/๒๕๕๕ ๓๖, ๑๒๗, ๒๔๖ 
๑๒๐/๒๕๕๕ ๒๖๙
๑๒๑/๒๕๕๕ ๔๖, ๑๖๖, ๒๐๓ 
๑๒๒/๒๕๕๕ ๔๙๒
๑๒๖/๒๕๕๕ ๔๕, ๑๘๙
๑๒๗/๒๕๕๕ ๓๕๒
๑๒๘/๒๕๕๕  ๒๐๘, ๔๒๕, ๔๘๒ 
๑๒๙/๒๕๕๕ ๓๖๖
๑๓๐/๒๕๕๕ ๔๒๒
๑๓๑/๒๕๕๕ ๙๘



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๓ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๑๓๒/๒๕๕๕ ๔๔๖ 
๑๓๔/๒๕๕๕ ๒๔๗ 
๑๓๕/๒๕๕๕ ๔๖๕ 
๑๓๖/๒๕๕๕ ๑๓๗ 
๑๓๗/๒๕๕๕ ๓๖๖ 
๑๓๘/๒๕๕๕ ๑๙๔, ๔๒๕ 
๑๓๙/๒๕๕๕ ๔๑ 
๑๔๐/๒๕๕๕ ๖๒ 
๑๔๑/๒๕๕๕ ๓๕๒ 
๑๔๒/๒๕๕๕  ๒๗, ๑๑๕, ๒๔๑ 
๑๔๔/๒๕๕๕ ๔๕๗ 
๑๔๕/๒๕๕๕ ๓๙๙ 
๑๔๗/๒๕๕๕ ๒๓๒ 
๑๔๘/๒๕๕๕ ๘, ๔๙ 
๑๔๙/๒๕๕๕  ๔๒๕, ๔๘๒ 
๑๕๐/๒๕๕๕ ๔๔๗, ๔๕๓ 
๑๕๑/๒๕๕๕ ๒๕, ๑๑๖, ๒๔๒ 
๑๕๓/๒๕๕๕ ๓๗๑, ๔๕๕ 
๑๕๕/๒๕๕๕ ๒๗, ๑๑๗, ๑๒๑, ๑๙๙, ๒๔๒ 
๑๕๖/๒๕๕๕ ๓๘, ๒๙๔, ๓๔๖ 
๑๕๗/๒๕๕๕ ๔๕๑ 
๑๕๘/๒๕๕๕ ๔๖๕, ๔๙๑, ๔๙๒ 
๑๕๙/๒๕๕๕ ๒๙, ๖๒, ๒๒๕, ๒๖๙, ๓๐๘ 
๑๖๐/๒๕๕๕ ๒๘, ๑๒๔, ๓๓๒, ๓๓๗, ๓๔๕
๑๖๑/๒๕๕๕ ๖๘, ๓๐๔ 
๑๖๒/๒๕๕๕ ๖๘ 
๑๖๓/๒๕๕๕ ๔๔๘, ๔๕๒ 
๑๖๕/๒๕๕๕ ๓๘๘, ๔๔๕, ๕๐๕ 



 
 

๑๑๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

๑๖๗/๒๕๕๕ ๑๕๑, ๒๑๕
๑๖๘/๒๕๕๕ ๒๒๕
๑๗๑/๒๕๕๕ ๑๗๓, ๒๐๕, ๒๙๙, ๓๔๑ 
๑๗๒/๒๕๕๕ ๓๖๒
๑๗๓/๒๕๕๕ ๒๙๑
๑๗๔/๒๕๕๕ ๔๑, ๒๐๓, ๒๙๑ 
๑๗๕/๒๕๕๕ ๓๓๑
๑๗๗/๒๕๕๕ ๖๐, ๔๙๕
๑๗๘/๒๕๕๕ ๒๖, ๑๒๓, ๒๕๓, ๒๗๘ 
๑๗๙/๒๕๕๕ ๒๐๑
๑๘๑/๒๕๕๕ ๓๙๗
๑๘๒/๒๕๕๕ ๙๓, ๔๒๘, ๔๙๖ 
๑๘๓/๒๕๕๕ ๔๔๖
๑๘๔/๒๕๕๕ ๔๕๕
๑๘๕/๒๕๕๕ ๓๖๖
๑๘๖/๒๕๕๕ ๒๔๗
๑๘๘/๒๕๕๕ ๔๔๘
๑๙๐/๒๕๕๕ ๔๒
๑๙๑/๒๕๕๕ ๓๗, ๒๘๒
๑๙๓/๒๕๕๕ ๖๓, ๓๑๔, ๓๔๖, ๓๙๓, ๓๙๖ 
๑๙๔/๒๕๕๕ ๔๔, ๑๖๙
๑๙๕/๒๕๕๕ ๑๔๗
๑๙๗/๒๕๕๕ ๑๔๗, ๓๙๒
๑๙๘/๒๕๕๕ ๒๐, ๑๐๘, ๑๘๘ 
๒๐๑/๒๕๕๕ ๓๑, ๑๔๘
๒๐๒/๒๕๕๕ ๒๑๒, ๓๖๘
๒๐๓/๒๕๕๕ ๔๕๓
๒๐๔/๒๕๕๕ ๘๗



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๕ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๐๕/๒๕๕๕ ๑๐, ๒๑๘, ๒๒๒ 
๒๐๖/๒๕๕๕ ๓๘๗ 
๒๐๘/๒๕๕๕ ๒๗ 
๒๐๙/๒๕๕๕  ๓๙๐, ๔๘๔ 
๒๑๐/๒๕๕๕ ๒๗๗, ๓๓๖, ๓๔๑ 
๒๑๑/๒๕๕๕ ๙๔ 
๒๑๒/๒๕๕๕ ๗๖ 
๒๑๓/๒๕๕๕ ๑๔๔, ๒๔๔ 
๒๑๔/๒๕๕๕ ๘๘ 
๒๑๕/๒๕๕๕ ๑๒๓, ๑๕๐, ๒๒๓, ๒๗๓, ๓๔๔
๒๑๗/๒๕๕๕ ๘๒ 
๒๒๐/๒๕๕๕ ๗๔, ๑๘๑, ๒๑๐, ๓๒๑ 
๒๒๑/๒๕๕๕ ๓๖๔ 
๒๒๒/๒๕๕๕ ๑๒๗, ๒๑๔ 
๒๒๓/๒๕๕๕ ๔๙๖ 
๒๒๔/๒๕๕๕ ๔๒, ๑๖๒ 
๒๒๕/๒๕๕๕ ๔๖๒ 
๒๒๖/๒๕๕๕ ๑๖๐, ๑๘๐ 
๒๒๗/๒๕๕๕ ๒๐๐, ๒๐๖ 
๒๒๘/๒๕๕๕  ๒๖, ๗๘, ๑๘๔, ๓๑๘ 
๒๓๒/๒๕๕๕ ๓๒, ๖๒, ๑๔๘, ๒๗๘, ๓๐๗ 
๒๓๓/๒๕๕๕  ๓๙๐ 
๒๓๔/๒๕๕๕ ๑๕๑ 
๒๓๖/๒๕๕๕ ๙๐ 
๒๓๗/๒๕๕๕ ๔๒๗ 
๒๔๐/๒๕๕๕ ๔๗๓ 
๒๔๒/๒๕๕๕ ๒๓๗ 
๒๔๓/๒๕๕๕ ๑๑๙, ๒๐๐, ๒๒๔, ๒๖๔ 



 
 

๑๑๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

๒๔๖/๒๕๕๕ ๑๓๗
๒๔๙/๒๕๕๕ ๒๖
๒๕๐/๒๕๕๕ ๑๕๖
๒๕๒/๒๕๕๕ ๓๖๓
๒๕๓/๒๕๕๕ ๑๖๔
๒๕๔/๒๕๕๕ ๑๔๑
๒๕๗/๒๕๕๕  ๓๙๐, ๔๙๒
๒๖๐/๒๕๕๕ ๔๔๘
๒๖๑/๒๕๕๕ ๔๘, ๑๖๗
๒๖๒/๒๕๕๕ ๒๖, ๒๔๒
๒๖๓/๒๕๕๕ ๕๕
๒๖๕/๒๕๕๕  ๔๗๒
๒๖๖/๒๕๕๕ ๑๗๖, ๒๐๖, ๒๑๑ 
๒๖๘/๒๕๕๕ ๒๐
๒๗๒/๒๕๕๕ ๓๕๓, ๔๓๖
๒๗๔/๒๕๕๕ ๔๘๓, ๔๙๑
๒๗๕/๒๕๕๕ ๔๒๕
๒๗๖/๒๕๕๕ ๒๒, ๑๐๘
๒๗๗/๒๕๕๕ ๔๖
๒๗๙/๒๕๕๕ ๑๕๔

๒๘๑-๒๘๒/๒๕๕๕ ๔๙๗
๒๘๓/๒๕๕๕ ๔๔
๒๘๔/๒๕๕๕ ๓๙๕
๒๘๕/๒๕๕๕ ๓๖๙
๒๘๗/๒๕๕๕ ๑๒๔, ๒๐๐, ๒๒๖, ๒๗๒, ๓๔๕ 
๒๘๘/๒๕๕๕ ๔๙๐
๒๘๙/๒๕๕๕  ๓๙๐, ๓๙๑, ๔๘๔ 
๒๙๑/๒๕๕๕ ๒๖



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๗ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๒๙๒/๒๕๕๕  ๓๙๐ 
๒๙๓/๒๕๕๕ ๒๗ 
๒๙๕/๒๕๕๕ ๔๔ 
๒๙๖/๒๕๕๕ ๔๕ 
๒๙๗/๒๕๕๕ ๓๕๗ 
๒๙๙/๒๕๕๕ ๗๒ 
๓๐๑/๒๕๕๕ ๗๔ 
๓๐๒/๒๕๕๕ ๓๐, ๑๓๕ 
๓๐๕/๒๕๕๕ ๔๓๒ 
๓๐๖/๒๕๕๕ ๒๑๓, ๒๒๑ 
๓๐๗/๒๕๕๕ ๓๓, ๔๙๓ 
๓๐๙/๒๕๕๕ ๓๑, ๓๓, ๓๖๕ 
๓๑๐/๒๕๕๕ ๗๒ 
๓๑๓/๒๕๕๕ ๗๓, ๑๘๓, ๒๑๖ 
๓๑๔/๒๕๕๕ ๔๒๕, ๔๘๑ 
๓๑๕/๒๕๕๕ ๗๐ 
๓๑๖/๒๕๕๕ ๓๕๘ 
๓๑๗/๒๕๕๕ ๗๑ 
๓๑๘/๒๕๕๕ ๗๑ 
๓๑๙/๒๕๕๕ ๗๖ 
๓๒๐/๒๕๕๕ ๒๐๑, ๒๒๖, ๒๗๔, ๓๔๙, ๓๖๔
๓๒๕/๒๕๕๕ ๕๕, ๑๗๓, ๒๐๕, ๒๐๖, ๓๐๑ 
๓๒๖/๒๕๕๕ ๓๕๙ 
๓๒๗/๒๕๕๕ ๓๘๙ 
๓๒๙/๒๕๕๕ ๘๓ 
๓๓๑/๒๕๕๕ ๙๔ 
๓๓๒/๒๕๕๕ ๕๐๒ 
๓๓๔/๒๕๕๕ ๔๖ 



 
 

๑๑๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา

๓๓๖/๒๕๕๕ ๕๑
๓๓๘/๒๕๕๕ ๔๔๙
๓๔๐/๒๕๕๕ ๒๘๘, ๓๕๐
๓๔๑/๒๕๕๕ ๒๘, ๓๘, ๑๙๒ 
๓๔๒/๒๕๕๕ ๔๒๕
๓๔๓/๒๕๕๕ ๑๑
๓๔๔/๒๕๕๕ ๑๑๙, ๒๔๕
๓๕๒/๒๕๕๕ ๔๒๕, ๔๘๒
๓๕๕/๒๕๕๕ ๓๖๙
๓๕๘/๒๕๕๕ ๓๙๐, ๔๓๑
๓๖๑/๒๕๕๕ ๓๕๙, ๔๓๗
๓๖๓/๒๕๕๕ ๔๒๖
๓๘๔/๒๕๕๕ ๔๗๖
๓๘๙/๒๕๕๕ ๔๘๕
๓๙๕/๒๕๕๕ ๓๖๖
๓๙๖/๒๕๕๕ ๓๗๔, ๓๙๔
๓๙๗/๒๕๕๕ ๔๒๓
๓๙๘/๒๕๕๕ ๔๕๙, ๔๗๖
๓๙๙/๒๕๕๕ ๔๕๗
๔๐๐/๒๕๕๕ ๔๓๐, ๕๐๐
๔๐๕/๒๕๕๕ ๔๑๖, ๔๒๗
๔๐๗/๒๕๕๕ ๓๖๖
๔๐๙/๒๕๕๕ ๓๖๖
๔๑๑/๒๕๕๕ ๔๗๔
๔๑๘/๒๕๕๕ ๔๓๙, ๔๙๘
๔๒๓/๒๕๕๕ ๔๗๑, ๔๙๙
๔๒๗/๒๕๕๕ ๓๖๐
๔๒๘/๒๕๕๕ ๔๙๑
๔๓๒/๒๕๕๕ ๔๖๒



 
                                
                                                               แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๙ 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

๔๕๓/๒๕๕๕ ๓๙๐, ๓๙๑, ๔๖๕, ๔๗๑ 
๔๕๙/๒๕๕๕ ๓๙๐, ๓๙๑, ๔๘๖, ๔๙๒ 
๔๖๐/๒๕๕๕  ๓๙๐, ๓๙๑, ๔๖๓, ๔๙๒ 
๔๖๒/๒๕๕๕ ๔๘๓ 
๔๖๓/๒๕๕๕ ๓๙๙ 
๔๖๕/๒๕๕๕  ๓๙๐, ๔๙๒ 
๔๗๑/๒๕๕๕ ๔๗๒ 
๔๗๕/๒๕๕๕ ๓๗๒ 

๔๘๒-๔๘๘/๒๕๕๕ ๔๐๘ 
๔๙๐/๒๕๕๕  ๔๙๒ 
๕๑๖/๒๕๕๕ ๔๒๔ 
๕๒๖/๒๕๕๕ ๓๕๕ 
๕๒๗/๒๕๕๕  ๓๙๑, ๔๙๒ 
๕๓๗/๒๕๕๕ ๔๒๗ 
๕๓๘/๒๕๕๕ ๔๑๗ 
๕๖๒/๒๕๕๕  ๓๙๑, ๔๙๒ 
๕๖๘/๒๕๕๕ ๓๙๑, ๔๘๖, ๔๙๒ 
๕๖๙/๒๕๕๕ ๔๖๐, ๔๗๖ 
๕๗๔/๒๕๕๕ ๔๘๑, ๔๙๓ 
๖๒๕/๒๕๕๕  ๓๙๑ 
๖๒๘/๒๕๕๕ ๓๙๗ 
๖๔๖/๒๕๕๕ ๔๐๑ 
๖๙๓/๒๕๕๕ ๓๙๑ 
อ.๔๖/๒๕๕๕ ๔๔๔ 
อ.๘๙/๒๕๕๕ ๔๗๐ 
อ.๑๓๕/๒๕๕๕ ๔๖๔, ๔๗๕ 
อ.๓๙๑/๒๕๕๕ ๔๕๙, ๔๖๑, ๔๗๑ 
อ.๔๕๑/๒๕๕๕ ๔๔๔ 
อ.๕๔๖/๒๕๕๕ ๔๔๔ 

 



 



 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

ตารางแสดงการปรบัเค้าโครงการน าเสนอเน้ือหา 
ของภาค ๒ แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเร่ือง 

 
 ค าชีแ้จง โดยทีค่ณะกรรมการปรบัปรงุหนงัสอืแนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครองไดม้มีตใิห้
ปรบัปรุงเคา้โครงการน าเสนอเนื้อหาของหนังสอืฯ เล่มที ่๔ ภาค ๒ แนวค าวนิิจฉัยของศาลปกครอง
เฉพาะเรื่อง เพื่อใหก้ารก าหนดหวัขอ้ครอบคลุมเนื้อหาค าวนิิจฉัยของศาลปกครองไดม้ากยิง่ขึน้  
เค้าโครงการน าเสนอเนื้อหาภาค ๒ ของหนังสอืฯ เล่มที่ ๔ จงึแตกต่างไปจากหนังสอืฯ เล่มที่ ๑-๓  
ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการศกึษาและค้นคว้าเนื้อหาในภาค ๒ ของหนังสอืฯ ดงักล่าว จงึขอชี้แจง
การใชง้าน “ตารางการปรบัเคา้โครงการน าเสนอเนื้อหาของภาค ๒ แนวค าวนิิจฉัยของศาลปกครอง
เฉพาะเรือ่ง” ดงัต่อไปนี้ 
 ๑. หวัตาราง (คอลมัน์) ประกอบดว้ย 
  คอลมัน์ที ่๑  “เรือ่ง”  หมายถงึ เคา้โครงของหนงัสอืฯ เล่มที ่๔ 
  คอลมัน์ที ่๒  “เล่มที”่  หมายถงึ หนงัสอืฯ เล่มที ่๑, ๒ หรอื ๓  
  คอลมัน์ที ่๓  “เรือ่ง (เดมิ)”  หมายถึง หัวข้อที่ปรากฏอยู่ในหนังสือฯ เล่มที่ ๑-๓  
     ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกับหวัข้อตามเค้าโครง
     ของหนงัสอืฯ เล่มที ่๔ 
  คอลมัน์ที ่๔  “หน้า”  หมายถงึ หน้าของเรื่อง (เดมิ) ทีป่รากฏอยู่ในหนังสอืฯ 
     เล่มที ่๑-๓  
 ๒. ชื่อบท 
 เนื่องจากหนังสือฯ เล่มที่ ๔ มกีารเปลี่ยนแปลงการน าเสนอเนื้อหา ทัง้ที่เป็นการ 
รวมเนื้อหาและกระจายเนื้อหา ซึง่บางบทมกีารแก้ไขชื่อบท และบางบทไดถู้กยกเลกิไป  ดงันัน้ 
จงึไดว้งเลบ็บทเดมิของหนังสอืฯ เล่มที ่๑-๓ ซึ่งมเีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบับทของหนังสอืฯ เล่มที ่๔ 
ไวด้ว้ย 
 ตัวอย่างเช่น  บทที่ ๒ คดีปกครองเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(บทที ่๒ และบทที ่๒๙ เดมิ) 
 ๓. การระบุรายละเอยีดในตาราง 
 ๓.๑ บททีม่กีารรวมหรอืกระจายเนื้อหา 
 เพื่อใหท้ราบว่าหวัขอ้ในบททีม่กีารรวมหรอืกระจายเนื้อหา เป็นหวัขอ้ที่ปรากฏ
อยูใ่นบทใดของหนงัสอืฯ เล่มที ่๑-๓ จงึไดร้ะบุบทก ากบัไวใ้นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
 
  



 

 

๑๑๘๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

บทท่ี ๒ คดีปกครองเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (บทที ่๒ และบทที ่๒๙ เดมิ) 
๑. การออกกฎเกณฑเ์กีย่วกบั 
 การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
 ธรรมชาต ิ

๑ บทที ่๒ 
๓.๑ การออกประกาศก าหนดเขตพืน้ที่
 หา้มใชเ้ครื่องมอือวนรุนทีใ่ช้
 ประกอบกบัเรอืยนตท์ าการ
 ประมง 

 
๘๙๙-๙๐๑ 

 
 

 
บทที ่๒๙ 
๑. การออกประกาศก าหนดเขตพืน้ที่
 หา้มใชเ้ครื่องมอือวนรุนทีใ่ช้
 ประกอบกบัเรอืยนตท์ าการประมง 

 
๑๓๙๗-๑๓๙๘ 

   
 หวัขอ้ ๑. การออกกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ
ปรากฏหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งอยู่ในหนังสอืฯ เล่มที ่๑ บทที่ ๒ หวัขอ้ ๓.๑ การออกประกาศก าหนด
เขตพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ท าการประมง หน้า ๘๙๙-๙๐๑  
และบทที ่๒๙ หวัขอ้ ๑. การออกประกาศก าหนดเขตพื้นทีห่้ามใชเ้ครื่องมอือวนรุนที่ใชป้ระกอบกบั
เรอืยนตท์ าการประมง หน้า ๑๓๙๗-๑๓๙๘ 
  ๔.๒ เครือ่งหมาย (-) ทีป่รากฏในตาราง 
 หมายถงึ หนังสอืฯ เล่มที ่๑-๓ ไม่มหีวัขอ้ใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเคา้โครงของหนังสอืฯ 
เล่มที ่๔ หวัขอ้นัน้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๘๓   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
บทท่ี ๑ การน าหลกักฎหมายทัว่ไปตามรฐัธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง  
๑. หลกัความเสมอภาค  

(การหา้มการเลอืกปฏบิตั ิ
โดยไม่เป็นธรรม) 

๑ ๑. หลกัความเสมอภาค  
(การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม) 

๘๖๑-๘๗๓ 

๒ ๑. หลกัความเสมอภาค  
(การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม) 

๔๑๓-๔๒๓ 

๓ ๑. หลกัความเสมอภาค  
(การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม) 

๓๖๗-๓๗๕ 

๒. หลกัการเคารพศกัดิศ์ร ี
 ความเป็นมนุษย ์ 

๑ ๒. หลกัการเคารพศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย ์

๘๗๓-๘๗๕ 

๓. หลกัการคุม้ครองสทิธ ิ
และเสรภีาพของบุคคล  

๑ ๓. หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล 

๘๗๕-๘๘๑ 

๒ ๓. หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล 

๔๒๓-๔๒๘ 

๓ ๓. หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล 

๓๗๕-๓๗๙ 

๔. หลกัการมสีว่นร่วมของประชาชน ๑ ๔. หลกัการมสีว่นร่วมของประชาชน ๘๘๒-๘๘๕ 
๕. หลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ย 
ความแน่นอนและความชดัเจน
ของกฎหมาย 

๒ ๕. หลกักฎหมายทัว่ไปว่าดว้ย 
ความแน่นอนและความชดัเจน 
ของกฎหมาย 

๔๒๘-๔๓๔ 

๖. หลกัความไดส้ดัสว่น 
 

๒ ๖. หลกัความไดส้ดัสว่น ๔๓๔-๔๓๗ 
๓ ๖. หลกัความไดส้ดัสว่น ๓๘๐-๓๙๓ 

บทท่ี ๒ คดีปกครองเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (บทที ่๒ และบทที ่๒๙ เดมิ) 
๑. การออกกฎเกณฑเ์กีย่วกบั 
 การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
 ธรรมชาต ิ

๑ บทที ่๒ 
๓.๑ การออกประกาศก าหนดเขตพืน้ที่
 หา้มใชเ้ครื่องมอือวนรุนทีใ่ช้
 ประกอบกบัเรอืยนตท์ าการ
 ประมง 

 
๘๙๙-๙๐๑ 

 
 

 
บทที ่๒๙ 
๑. การออกประกาศก าหนดเขตพืน้ที่
 หา้มใชเ้ครื่องมอือวนรุนทีใ่ช้
 ประกอบกบัเรอืยนตท์ าการประมง 
 
 
 

 
๑๓๙๗-๑๓๙๘ 



 

 

๑๑๘๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 บทที ่๒ 

๓.๒ การออกประกาศก าหนดเวลา
 หา้มใชเ้ครื่องมอืท าการประมง
 บางชนิดในฤดปูลาวางไข ่

 
๙๐๑-๙๐๒ 

บทที ่๒๙ 
๒. การออกประกาศก าหนดเวลา 
 หา้มใชเ้ครื่องมอืท าการประมง 
 บางชนิดในฤดปูลาวางไข ่

 
๑๓๙๘-๑๓๙๙ 

๓ ๓.๔ การออกประกาศก าหนดอตัรา
 ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
 การอนุญาตใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาต
 เกบ็รงันกอแีอ่นเขา้ไปในเขต
 อุทยานแห่งชาต ิ

๔๑๑-๔๑๔ 

๒. การออกค าสัง่เกีย่วกบั 
 การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร 
 ธรรมชาต ิ

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการใชอ้ านาจ 
 ตามกฎหมายว่าดว้ยสิง่แวดลอ้ม 

๘๘๙-๘๙๙ 

๒ ๒.๕ การพจิารณาอนุญาตใหเ้อกชน
 จดัท าประทานบตัรเหมอืงแร่ 

๔๓๙-๔๔๒ 

๓ ๒.๕ การพจิารณาอนุญาตใหเ้อกชน
 จดัท าประทานบตัรเหมอืงแร่ 

๓๙๕-๔๐๑ 
 

๒.๖ การจดัเกบ็เงนิผลประโยชน์พเิศษ
 เพื่อประโยชน์แก่รฐัเพื่อตอบแทน
 การออกประทานบตัร 

๔๐๑-๔๐๕ 

๓. การจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 ๓.๑ การควบคมุมลพษิ 
  ๓.๑.๑ มลพษิทางอากาศ
   และเสยีง 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

  ๓.๑.๒ มลพษิทางน ้า ๒ ๔. กรณีเกีย่วกบัความรบัผดิของรฐั ๔๕๒-๔๕๓ 
  ๓.๑.๓ มลพษิอื่นและ 
   ของเสยีอนัตราย 

๓ ๕.๑ การด าเนินการก าจดัขยะ 
 โดยใชท้ีด่นิต าบลราชาเทวะ 
 เป็นทีฝ่งักลบ 

๔๑๔-๔๒๕ 

 ๓.๒ การออกมาตรการทาง 
  กฎหมายในการจดัการ
  คุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

๑ ๓.๓ การออกประกาศก าหนดเขต
 ควบคุมมลพษิ 

๙๐๒-๙๐๔ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๘๕   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๓.๓ การท ารายงานการวเิคราะห์
  ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการรบัรองสทิธชิุมชน ๘๘๗-๘๘๙ 
๒ ๒.๖ การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 ในการจดัท า EIA 
๔๔๓-๔๕๑ 

๓ ๒.๘ การรบัฟงัความคดิเหน็ของ
 ประชาชนโดยวธิปีระชาพจิารณ์ 

๔๐๕-๔๑๐ 

๔. ความรบัผดิในค่าเสยีหาย 
 หรอืค่าทดแทนของรฐั 

๑ ๕. กรณีเกีย่วกบัการเยยีวยา 
 ความเสยีหายของบุคคล 

๙๐๗-๙๑๖ 

๒ ๔. กรณีเกีย่วกบัความรบัผดิของรฐั ๔๕๒-๔๕๓ 
๓ ๕. กรณีเกีย่วกบัการเยยีวยา 

 ความเสยีหายของบุคคล 
๔๑๔-๔๒๕ 

บทท่ี ๓ คดีปกครองเก่ียวกบัการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
๑. กรณีเกีย่วกบัอาหาร  
 

๑ ๔. กรณีเกีย่วกบัการควบคุม 
 การแพร่กระจายของมะละกอ 
 ตดัต่อสารพนัธุกรรม (GMOs) 

๙๒๑-๙๒๔ 

๒. กรณีเกีย่วกบัยา ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการแกไ้ขทะเบยีน
 ต ารบัยา 

๙๑๘-๙๑๙ 

๓. กรณีเกีย่วกบัสนิคา้ไม่ปลอดภยั   ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการหา้มขายสนิคา้ 
 ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอื
 ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อผูบ้รโิภค 

๙๑๗-๙๑๘ 

๔. กรณีเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน
 หน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัการพจิารณา 
 เรื่องรอ้งเรยีนของส านกังาน
 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

๙๑๙-๙๒๑ 

บทท่ี ๔ คดีปกครองเก่ียวกบัการควบคมุอาคารและการผงัเมือง  
๑. การควบคุมอาคาร 
 ๑.๑ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการฟ้อง
  เพกิถอนกฎ 
  ๑.๑.๑ กฎกระทรวง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

  ๑.๑.๒ ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ - - - 
 ๑.๒ ขอ้พพิาทเกีย่วกบั 
  ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้
  ตามกฎหมายว่าดว้ย 
  การควบคุมอาคาร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๘๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
  ๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่า 
   เจา้พนกังานทอ้งถิน่
   ไม่ออกใบอนุญาต 
   ไม่ต่ออายใุบอนุญาต 
   หรอืไม่ออก 
   ใบรบัแจง้ตามค าขอ 

๑ ๑.๑ การขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 
 ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ย
 อาคาร 

๙๒๕-๙๒๙ 

๒ ๑.๑ การขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคาร 

๔๕๗-๔๕๙ 

๑.๒.๓ การพจิารณาค าขอต่ออายุ
 ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 

๔๗๑-๔๗๒ 

๓ ๑.๒ การพจิารณาค าขอรบัใบอนุญาต 
หรอืค าขอต่ออายุใบอนุญาต
เกีย่วกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง 
รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร 

๔๒๙-๔๓๓ 

  ๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่า 
   เจา้พนกังาน
   ทอ้งถิน่ 
   ออกใบอนุญาต
   โดยมชิอบ 

๑ ๑.๒.๑ การพจิารณาค าขอรบั
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
และต่อเตมิอาคาร 

๙๒๙-๙๓๑ 

๒ ๑.๒.๑ การพจิารณาค าขอรบั
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
และต่อเตมิอาคาร 

๔๖๐-๔๖๒ 

 ๑.๓  ขอ้พพิาทเกีย่วกบั 
  การละเลยต่อหน้าที ่
  ไม่ด าเนินการกบัผูฝ้า่ฝืน
  กฎหมายว่าดว้ย 
  การควบคุมอาคาร 
  ๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่า 
   เจา้พนกังานทอ้งถิน่
   ละเลยต่อหน้าที ่
   ไม่ด าเนินการกบั 
   ผูก้่อสรา้งฯ อาคาร 
   โดยรุกล ้า 
   ทีส่าธารณะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๘๗   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
  ๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่า 
   เจา้พนกังานทอ้งถิน่
   ละเลยต่อหน้าที ่
   ไม่ด าเนินการกบั
   ผูก้่อสรา้งฯ อาคาร 
   โดยเวน้ระยะหรอื
   ระดบัระหว่างอาคาร
   กบัถนน ตรอก ซอย 
   ทางเทา้ หรอื 
   ทีส่าธารณะ 
   โดยฝา่ฝืนกฎหมาย 

๑ ๑.๓.๑ การออกค าสัง่ใหแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลงอาคารทีก่่อสรา้ง
ฝา่ฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ซ ้ากนัหลายครัง้โดยมไิดม้กีาร
บงัคบัการเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่ดงักล่าว 

๙๓๓-๙๓๔ 

๒ ๑.๓.๘ การไม่ด าเนินการกบั 
เจา้ของอาคารทีไ่ม่ปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคาร 

๔๙๑-๔๙๓ 

  ๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่า 
   เจา้พนกังาน 
   ทอ้งถิน่ละเลย 
   ต่อหน้าที ่
   ไม่ด าเนินการกบั 
   ผูก้่อสรา้งฯ อาคาร
   ในบรเิวณทีม่กีาร 
   ก าหนดหา้มตาม 
   กฎหมายว่าดว้ย 
   การควบคุมอาคาร 
   หรอืกฎหมายอื่น 

๒ ๑.๓.๘ การไม่ด าเนินการกบัเจา้ของ 
  อาคารทีไ่ม่ปฏบิตัติาม 
  กฎหมายว่าดว้ย 
  การควบคุมอาคาร 

๔๘๙-๔๙๐ 

 ๑.๔ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัค าสัง่ 
   ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
   ทีใ่หผู้ฝ้า่ฝืนกฎหมายว่าดว้ย
   การควบคุมอาคาร 
   ด าเนินการ 
   ๑.๔.๑ กรณีการกระท า 
    ฝา่ฝืนกฎหมาย 
    ทีส่ามารถแกไ้ข 
    เปลีย่นแปลง 
    ใหถู้กตอ้งได ้
 
 

 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
๑.๓.๔ การออกค าสัง่แกไ้ขอาคาร 
  โดยรือ้ถอนอาคารบางสว่น 

 
 
 
 
 

๔๗๘-๔๘๕ 



 

 

๑๑๘๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
   ๑.๔.๒ กรณีการกระท าฝา่ฝืน
    กฎหมายทีไ่ม่สามารถ
    แกไ้ขเปลีย่นแปลง 
    ใหถู้กตอ้งไดห้รอื
    เจา้ของอาคารมไิด ้
    ปฏบิตัติามค าสัง่ให ้
    แกไ้ขเปลีย่นแปลง 
    ของเจา้พนกังาน
    ทอ้งถิน่ 

๑ ๑.๓.๒ การออกค าสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร
ทีไ่ม่สามารถแกไ้ข
เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้

๙๓๔-๙๓๖ 

๑.๓.๓ การออกค าสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร
ทีก่่อสรา้งในทีด่นิ 

  สาธารณประโยชน์ 

๙๓๖-๙๔๐ 

๒ ๑.๓.๓ การออกค าสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร
ทีไ่ม่สามารถแกไ้ข
เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้

๔๗๗-๔๗๘ 

๓ ๑.๓.๓ การออกค าสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร
ทีไ่ม่สามารถแกไ้ข
เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้

๔๓๔-๔๓๖ 

  ๑.๕ ขอ้พพิาทเกีย่วกบั 
   การใชม้าตรการบงัคบั 
   ทางปกครองของ 
   เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

๒ ๑.๓.๒ การจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคาร
โดยเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

๔๗๓-๔๗๗ 

๑.๓.๖ การออกค าสัง่ระงบัการใช้
อาคารเพื่อกจิการ 

  พาณิชยกรรม เน่ืองจากเปิดใช้
ก่อนผ่านการตรวจสอบจาก 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

๔๘๔-๔๘๖ 

๑.๓.๗ การออกค าสัง่รือ้ถอน 
ป้ายโฆษณาโครงเหลก็ 

๔๘๖-๔๘๙ 

๓ ๑.๓.๔ การออกค าสัง่แกไ้ขอาคาร 
  โดยรือ้ถอนอาคารบางสว่น 

๔๓๗-๔๔๓ 

๑.๓.๙ การออกค าสัง่ระงบัการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รือ้ถอนหรอื
เคลื่อนยา้ยอาคารและค าสัง่
หา้มใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ 
ของอาคาร 

๔๔๓-๔๔๖ 

๑.๓.๑๐ การเพกิถอนใบอนุญาต
ก่อสรา้งอาคาร 

 
 
 

๔๔๖-๔๔๘ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๘๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๑.๖ ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการยื่น
   ค าขอต่อศาลเพื่อใหม้คี าสัง่
   จบักุมและกกัขงับุคคล
   ซึง่ฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติาม
   กฎหมายว่าดว้ยการ 
   ควบคุมอาคาร 

- - - 

๒. การผงัเมอืง ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการผงัเมอืง ๙๔๐-๙๔๓ 
๒ ๒. กรณีเกีย่วกบัการผงัเมอืง ๔๙๔-๔๙๖  
๓ ๒. กรณีเกีย่วกบัการผงัเมอืง ๔๔๘-๔๕๔ 

บทท่ี ๕ คดีปกครองเก่ียวกบัการจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (บทที ่๕ และบทที ่๖ เดมิ) 
๑. คณะกรรมการกจิการ 
 กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

- - - 

๒. คณะกรรมการกจิการ 
 กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
 

๑ บทที ่๖ 
๑. กรณีเกีย่วกบัการสรรหากรรมการ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศัน์แหง่ชาต ิ(กสช.) 

๙๕๑-๙๕๖ 
 

 
๒. กรณีเกีย่วกบัการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงสญัญาเขา้ร่วมงาน 
 และด าเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์

ระบบ ย ูเอช เอฟ โดยไมช่อบ 
 ดว้ยกฎหมาย 

๙๕๗-๙๕๙ 

๓. คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม 

๑ บทที ่๕ 
๑. กรณีเกีย่วกบัการสรรหากรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กทช.) 

๙๔๕-๙๔๗ 
 

๒. กรณีเกีย่วกบัการเปลีย่นสถานะ
ขององคก์ารโทรศพัท ์

 แห่งประเทศไทย (ทศท.)  
 ตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

๙๔๘-๙๕๐ 



 

 

๑๑๙๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
บทท่ี ๖ คดีปกครองเก่ียวกบัรฐัวิสาหกิจ (บทที ่๗ เดมิ) 
๑. กรรมการบรหิาร/กรรมการ 
 สรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ของรฐัวสิาหกจิ 

- - - 

๒. การเปลีย่นสถานะของ
รฐัวสิาหกจิ 

 

๑ บทที ่๕ 
๒. กรณีเกีย่วกบัการเปลีย่นสถานะ

ขององคก์ารโทรศพัท ์
 แห่งประเทศไทย (ทศท.)  
 ตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๙๔๘-๙๕๐ 

 
 
 

 
บทที ่๗ 
๑. กรณีเกีย่วกบัการเปลีย่นสถานะของ

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
ไปเป็น บรษิทั กฟผ. จ ากดั 
(มหาชน) 

๙๖๑-๙๖๕ 
 

๒. กรณีเกีย่วกบัการเปลีย่นสถานะ
ของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 ไปเป็น บรษิทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

๙๖๕-๙๖๙ 

๓. การยุบเลกิรฐัวสิาหกจิ ๒ ๓. กรณีเกีย่วกบัการยุบเลกิ 
 องคก์ารฟอกหนงั 

๕๐๑-๕๐๓ 

บทท่ี  ๗ คดีปกครองเก่ียวกบัการลงทุน การเงิน การคลงั และการธนาคาร (บทที ่๘ เดมิ) 
๑. การลงทุน  
 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปนัผล 
 คา้งจ่ายหุน้สามญัของบรษิทั 
 เงนิทุนหลกัทรพัย ์

๙๗๑-๙๗๒ 
 
 

๒. กรณีเกีย่วกบัการขายหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 เพื่อบงัคบัช าระหนี้เงนิกู ้

๙๗๓-๙๗๗ 

๒ ๓. กรณีเกีย่วกบัการพจิารณาค าขอ 
 ขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หน้าที ่
 รบัอนุญาตของบรษิทัหลกัทรพัย ์

๕๐๕-๕๐๘ 

๒. การเงนิ การคลงั  
 และการธนาคาร  
 

- - - 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๙๑   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
บทท่ี ๘ คดีปกครองเก่ียวกบัการพาณิชย ์และการอตุสาหกรรม (บทที ่๙ เดมิ) 
๑. การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม
 การเกษตร 
 

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการช าระเงนิรายได้
 ใหแ้ก่กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย
 ตามระเบยีบคณะกรรมการออ้ย
 และน ้าตาลทรายฯ 

๙๘๑-๙๘๔ 
 
 
 

๓. กรณีเกีย่วกบัการขอใหเ้พกิถอน
 ระเบยีบคณะกรรมการออ้ยและ
 น ้าตาลทรายฯ 

๙๘๕-๙๙๐ 
 

๔. กรณีเกีย่วกบัการขอใหเ้พกิถอน
 ประกาศของส านกังาน
 คณะกรรมการออ้ยและ 
 น ้าตาลทรายฯ 

๙๙๐-๙๙๔ 
 
 

๕. กรณีเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ช ้
 ดวงตราสญัลกัษณ์ขา้วไทย 

๙๙๔-๙๙๖ 

๒. การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม
 อาหาร 

- - - 

๓. การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม
 อื่นๆ 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการออกกฎกระทรวง
 ก าหนดใหว้สัดุใดเป็นเทปหรอืวสัดุ
 โทรทศัน์ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
 ควบคุมกจิการเทปและ 
 วทิยโุทรทศัน์ 

๙๗๙-๙๘๑ 

๓ บทที ่๑๒ 
๕.๕ กรณีขออนุญาตใหน้ าสรุาเขา้มา
 ในราชอาณาจกัร 

๔๘๗-๔๘๙ 

บทท่ี ๙ คดีปกครองเก่ียวกบัการสาธารณูปโภค (บทที ่๑๐ เดมิ) 
๑. การจดัใหม้สีิง่สาธารณูปโภค ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการจดัใหม้ ี

สิง่สาธารณูปโภค 
๙๙๗-๑๐๑๓ 

๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัการจดัใหม้ ี
สิง่สาธารณูปโภค 

๕๑๑-๕๑๖ 

๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัการจดัใหม้ ี
สิง่สาธารณูปโภค 

๔๖๕-๔๖๙ 

๒. การบ ารุงรกัษาและดแูล 
สิง่สาธารณูปโภค 

 

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการบ ารุงรกัษา 
และดแูลสิง่สาธารณูปโภค 

๑๐๑๓-๑๐๑๖ 



 

 

๑๑๙๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓. การใหบ้รกิารสิง่สาธารณูปโภค ๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 

สิง่สาธารณูปโภค 
๑๐๑๖-๑๐๑๙ 

บทท่ี ๑๐ คดีปกครองเก่ียวกบัการสาธารณสุข อนามยั และเหตเุดือดรอ้นร าคาญ  
(บทที ่๑๑ และบทที ่๑๒ เดมิ) 

๑. อาหารและยา ๑ 
 
 
 
 

 

บทที ่๑๑  
๒. กรณีเกีย่วกบัการแกไ้ขทะเบยีน

ต ารบัยา 
๑๐๒๓-๑๐๒๔ 

๓. กรณีเกีย่วกบัการจ่ายรางวลัสนิบน
น าจบัในคดจีบักมุผูก้ระท าความผดิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยยา 

๑๐๒๔-๑๐๒๗ 

๒. การจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอื 
 ทางสาธารณะ 
 ๒.๑ การผ่อนผนัใหจ้ าหน่าย
  สนิคา้ในทีห่รอื 
  ทางสาธารณะ 

 
 
๑ 

 
 
บทที ่๑๑ 

 
 
 

๔.๑ การออกประกาศก าหนดจดุ 
ผ่อนผนัใหข้ายหรอืจ าหน่ายสนิคา้
ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

๑๐๒๗-๑๐๒๙ 

๔.๒ ถนนหรอืสถานสาธารณะทีค่วร
อนุญาตหรอืผ่อนผนัใหเ้ป็น 
ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ได ้

๑๐๒๙-๑๐๓๑ 

๔.๓ การออกใบอนุญาตใหจ้ าหน่าย
สนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

๑๐๓๑-๑๐๓๓ 

๔.๔ การทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่าย
สนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
ไม่สามารถเขา้ไปจ าหน่ายสนิคา้
ในทีท่ีต่นไดร้บัอนุญาตได ้

๑๐๓๓-๑๐๓๔ 

 ๒.๒ การด าเนินการกบัผูฝ้า่ฝืน
  จ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอื 

   ทางสาธารณะ 
   โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
 
 
 
 

๑ บทที ่๑๑ 
๔.๕ การจบักุมผูค้า้แผงลอยทีน่ าสนิคา้

มาวางขายในบรเิวณ 
ทางสาธารณะ 

 
๑๐๓๕-๑๐๓๖ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๙๓   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓. ระบบบรกิารสขุภาพ 
 ๓.๑ สวสัดกิารดา้นการ 

  รกัษาพยาบาลโดยไม่เสยี
  ค่าใชจ้่าย 

 
๑ 

 
บทที ่๑๑  
๑. กรณีเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิ

รบัสวสัดกิารดา้นการ
รกัษาพยาบาลโดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย 

 
๑๐๒๑-๑๐๒๒ 

 ๓.๒ การประกนัตนตามกฎหมาย
  ว่าดว้ยประกนัสงัคม 

๑ บทที ่๑๑  
๖. สญัญาใหช้ดใชค้่าเสยีหาย 

แก่ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๑๐๓๙-๑๐๔๑ 

๔. เหตุร าคาญ 
 ๔.๑ เหตุร าคาญจากการประกอบ

  กจิการโรงงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 ๔.๒ เหตุร าคาญจากการ 
  ประกอบกจิการเกีย่วกบั
  รถยนต ์เครื่องจกัร และ
  เครื่องกล 

๑ บทที ่๑๒  
๓.๑ การประกอบกจิการอู่ซ่อมรถยนต ์

 
๑๐๕๓-๑๐๕๗ 

 ๔.๓ เหตุร าคาญจากการเลีย้ง
  หรอืปล่อยสตัว ์ 

๒ 
 

บทที ่๑๑ 
๗. กรณีเกีย่วกบัการท าฟารม์ 
 เลีย้งสตัว ์ 

 
๕๑๘-๕๒๐ 

บทที ่๑๒  
๖. กรณีเกีย่วกบัการดแูลสตัวเ์ลีย้ง 

 
๕๓๒-๕๓๔ 

๓ 
 
 
 

บทที ่๑๑ 
๘. กรณีเกีย่วกบัสขุอนามยั 

 
๔๗๒-๔๗๓ 

บทที ่๑๒  
๘. กรณีเกีย่วกบัการออกค าสัง่ระงบั

เหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

 
๔๘๙-๔๙๐ 

 ๔.๔ เหตุร าคาญจากการ 
  ประกอบกจิการฆา่สตัว ์

๑ บทที ่๑๒  
๓.๒ การประกอบกจิการฆา่ 

และช าแหละสกุร 

 
๑๐๕๗-๑๐๕๘ 

 ๔.๕ เหตุร าคาญจากการ 
  ประกอบกจิการ 
  ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
 
 

๑ บทที ่๑๒ 
๓.๑ การประกอบกจิการอู่ซ่อมรถยนต ์

 
๑๐๕๓-๑๐๕๗ 



 

 

๑๑๙๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๔.๖ เหตุร าคาญจากการ 
  ประกอบกจิการตลาดนดั 
 

๑ บทที ่๑๒  
๔. กรณีเกีย่วกบัการจดัระเบยีบการ

ประกอบกจิการตลาดนดัขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
๑๐๕๘-๑๐๖๐ 

 ๔.๗ เหตุร าคาญจากสขุลกัษณะ
 ของอาคาร 

- - - 

 ๔.๘ เหตุร าคาญในทีห่รอื 
  ทางสาธารณะหรอืสถานที่

 เอกชน 

๒ บทที ่๑๒ 
๗. กรณีเกีย่วกบัการไม่ด าเนินการ
 ออกค าสัง่ระงบัเหตุเดอืดรอ้น
 ร าคาญ 

 
๕๓๔-๕๓๖ 

บทท่ี  ๑๑ คดีปกครองเก่ียวกบัการประกอบกิจการ  (บทที ่๑๑ และบทที ่๑๒ เดมิ) 
๑. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบ

กจิการสถานบรกิาร 
 

๑ บทที ่๑๒  
๑. กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต 

ตัง้สถานบรกิาร 

 
๑๐๔๓-๑๐๔๘ 

๒ บทที ่๑๒  
๑. กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต 

ตัง้สถานบรกิาร 

๕๒๑-๕๒๓ 

๒. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการโรงงาน 

 

๑ บทที ่๑๒  
๓.๑ การประกอบกจิการอู่ซ่อมรถยนต ์ ๑๐๕๓-๑๐๕๗ 
๕. กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงงาน 
๑๐๖๐-๑๐๖๔ 

๓. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการโรงแรม 

 

๒ บทที ่๑๒  
๕.๒ กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงแรม 

 
๕๒๗-๕๒๙ 

๓ บทที ่๑๒  
๕.๒ กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงแรม 

๔๗๖-๔๘๑ 

๔. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการขายทอดตลาด 
หรอืคา้ของเก่า 

๑ บทที ่๑๑  
๕. กรณีเกีย่วกบัการต่อใบอนุญาต 

ใหค้า้ของเก่า 
 
 
 

 
๑๐๓๖-๑๐๓๙ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๙๕   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒ บทที ่๑๒  

๓.๓ การประกอบกจิการประเภท
สะสมวตัถุหรอืสิง่ของทีช่ ารุด  
ใชแ้ลว้ หรอืเหลอืใช ้

๕๒๔-๕๒๖ 

๕.๓ กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต
ขายทอดตลาดหรอืคา้ของเก่า 

๕๓๐-๕๓๒ 

๓ บทที ่๑๒  
๕.๓ กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต

 ขายทอดตลาดหรอืคา้ของเก่า 

 
๔๘๑-๔๘๔ 

๕. การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพ ์

 

๓ บทที ่๑๒  
๕.๔ กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต

รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพ ์

 
๔๘๔-๔๘๗ 

๖. การออกใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้สสุาน
และฌาปนสถาน 

๑ บทที ่๑๒  
๒. กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต 

ใหจ้ดัตัง้สสุานและฌาปนสถาน 

 
๑๐๔๘-๑๐๕๓ 

๗. การออกใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้
สถานตรวจสภาพรถ 

- - - 

บทท่ี  ๑๒ คดีปกครองเก่ียวกบัการคมนาคมและการขนส่ง (บทที ่๑๓ เดมิ) 
๑. การคมนาคมและการขนสง่ 
 ทางบก 
    ๑.๑ การจดทะเบยีนยานพาหนะ  

 
 
๑ 

 
 
๑. กรณีเกีย่วกบัการมคี าสัง่ให ้
 นายทะเบยีนขนสง่จงัหวดัชะลอ 
 การด าเนินการจดทะเบยีนรถยนต์
ตามมตขิองคณะกรรมการควบคมุ
การขนสง่ทางบกกลาง 

 
 

๑๐๖๕-๑๐๖๖ 

 ๑.๒ การประกอบการขนสง่ - - - 
 ๑.๓ การก าหนดเสน้ทางเดนิรถ ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการก าหนดเสน้ทาง

 เดนิรถทบัซอ้นกนั 
๑๐๖๖-๑๐๖๘ 

 
๓. กรณีเกีย่วกบัการสัง่เปลีย่นแปลง

 เสน้ทางเดนิรถโดยสารในเหตุ
 ฉุกเฉิน 

 
 
 

๑๐๖๙-๑๐๗๖ 



 

 

๑๑๙๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๑.๔ การดแูลรกัษาทาง ๒ ๕. กรณีเกีย่วกบัการละเลยต่อหน้าที ่

 ในการควบคมุดแูลการบรูณะและ
 ปรบัปรุงทางหลวง 

๕๓๗-๕๔๐ 

 ๑.๕ การดแูลรกัษายานพาหนะ 
 หรอือุปกรณ์ในการจดัท า
 บรกิารสาธารณะ 
 ดา้นคมนาคมและขนสง่ 
 ทางบก 

๑ ๔. กรณีเกีย่วกบัการตดิแผ่นป้าย
 โฆษณาปิดบงับรเิวณกระจก
 หน้าต่างตูร้ถไฟโดยสาร 

๑๐๗๖-๑๐๗๘ 

 ๑.๖ โครงการทีเ่ป็นบรกิาร
  สาธารณะดา้นคมนาคม
  และขนสง่ทางบก 

๓ ๖. กรณีเกีย่วกบัการสัง่ยกเลกิการ
 ทดลองตดิตัง้เครื่องแสดงหมายเลข
 รถประจ าทางล่วงหน้าบรเิวณ 

  ใกลป้้ายหยุดรถประจ าทาง 

๔๙๔-๔๙๘ 

๒. การคมนาคมและการขนสง่ 
 ทางน ้า 

๓ ๗. กรณีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาต 
 ใหป้ลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า 

๔๙๘-๕๐๒ 

บทท่ี ๑๓ คดีปกครองเก่ียวกบัท่ีดิน (บทที ่๑๔ เดมิ) 
๑. การดแูลรกัษาทีด่นิอนัเป็น 
 สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

๑ ๕. กรณีเกีย่วกบัการดแูลรกัษาทีด่นิ
 อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

๑๑๑๔-๑๑๒๓ 

๒ ๕. กรณีเกีย่วกบัการดแูลรกัษาทีด่นิ
 อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

๕๖๗-๕๗๖ 

๓ ๕. กรณีเกีย่วกบัการดแูลรกัษาทีด่นิ
 อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

๕๔๑-๕๕๐ 

๒. การจดัทีด่นิเพื่อประชาชน - - - 
๓. การออกหนงัสอืแสดงสทิธิ
 ในทีด่นิ 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการออกหนงัสอื
 แสดงสทิธใินทีด่นิ 

๑๐๗๙-๑๐๙๖ 

๓. กรณีเกีย่วกบัการเพกิถอนหรอื
 แกไ้ขหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
 ทีอ่อกโดยผดิพลาดคลาดเคลื่อน 

๑๑๐๕-๑๑๑๑ 

๔. กรณีเกีย่วกบัการออกใบแทน
 หนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 

๑๑๑๑-๑๑๑๔ 

๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัการออกหนงัสอื
 แสดงสทิธใินทีด่นิ 
 
 
 

๕๔๑-๕๕๑ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๙๗   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓. กรณีเกีย่วกบัการเพกิถอนหรอื
 แกไ้ขหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
 ทีอ่อกโดยผดิพลาดคลาดเคลื่อน 

หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

๕๕๘-๕๖๗ 

๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัการออกหนงัสอื
 แสดงสทิธใินทีด่นิ 

๕๐๓-๕๒๕ 

๓. กรณีเกีย่วกบัการเพกิถอนหรอื
 แกไ้ขหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
 ทีอ่อกโดยผดิพลาดคลาดเคลื่อน
 หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

๕๓๒-๕๔๑ 

๔. การรงัวดัทีด่นิ ๑ ๑.๓ การรบัรองแนวเขตทีด่นิของ 
 ผูป้กครองทอ้งที ่

๑๐๘๗-๑๐๙๐ 

๒ ๗. กรณีเกีย่วกบัการรงัวดัทีด่นิ ๕๗๗-๕๘๒ 
๕. การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการจดทะเบยีน 

 สทิธแิละนิตกิรรม 
๑๐๙๖-๑๑๐๕ 

๒ ๒. กรณีเกีย่วกบัการจดทะเบยีน 
 สทิธแิละนิตกิรรม 

๕๕๒-๕๕๘ 

๓ ๒. กรณีเกีย่วกบัการจดทะเบยีน 
 สทิธแิละนิตกิรรม 

๕๒๕-๕๓๒ 

๖. กรณีอื่นๆ 
 ๖.๑ การจดัทีด่นิเพื่อการครองชพี 

 
๓ 

 
๑๐. กรณีเกีย่วกบัการจดัทีด่นิเพื่อการ

ครองชพี 

 
๕๕๙-๕๖๑ 

 ๖.๒ การจดัรปูทีด่นิ 
  เพื่อเกษตรกรรม 

- - - 

 ๖.๓ การปฏริปูทีด่นิ 
   เพื่อเกษตรกรรม 

๑ ๖. กรณีเกีย่วกบัการปฏริปูทีด่นิ ๑๑๒๓-๑๑๒๕ 
๓ ๖. กรณีเกีย่วกบัการปฏริปูทีด่นิ ๕๕๑-๕๕๗ 

 ๖.๔ การเช่าทีด่นิ 
  เพื่อเกษตรกรรม 

- - - 

 ๖.๕ การบรหิารจดัการ 
  ทีร่าชพสัด ุ

๒ ๘. กรณีเกีย่วกบัการอุทศิทีด่นิใหแ้ก่
 ทางราชการ 

๕๘๒-๕๘๘ 

๓ ๙. กรณีเกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ 
 
 
 

๕๕๗-๕๕๙ 



 

 

๑๑๙๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
บทท่ี  ๑๔ คดีปกครองเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินและอาคารชุด (บทที ่๑๕ เดมิ) 
๑. การจดัสรรทีด่นิ 
 ๑.๑ การใชอ้ านาจของ 

  คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิ 

 
๓ 

 
๑.๖ กรณีเกีย่วกบัอ านาจหน้าที ่
 ของคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิ 

 
๕๖๔-๕๗๑ 

 ๑.๒ การขออนุญาตจดัสรรทีด่นิ 
 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการอนุญาตให ้
ผูจ้ดัสรรทีด่นิด าเนินโครงการ
จดัสรรทีด่นิ 

๑๑๒๗-๑๑๓๐ 

๒ ๑.๑ กรณีเกีย่วกบัการอนุญาตให ้
ผูจ้ดัสรรทีด่นิ 

๕๘๗-๕๘๘ 

 ๑.๓ การแกไ้ข เปลีย่นแปลง
  แผนผงัโครงการ หรอืวธิกีาร
  ทีไ่ดร้บัอนุญาต 

๑ ๔. กรณีเกีย่วกบัการยื่นค าขอรงัวดั
แบ่งแยกโฉนดทีด่นิในทีด่นิจดัสรร 

 

๑๑๔๐-๑๑๔๒ 

 ๑.๔ การโอนใบอนุญาตจดัสรร
  ทีด่นิ 

- - - 

 ๑.๕ การบ ารุงรกัษา 
  สาธารณูปโภคและบรกิาร
  สาธารณะ 

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
สาธารณูปโภคในโครงการจดัสรร
ทีด่นิ 

๑๑๓๐-๑๑๓๘ 

๓. กรณีเกีย่วกบัการใหบุ้คคลภายนอก
เขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ
สาธารณูปโภคของโครงการจดัสรร
ทีด่นิ 

๑๑๓๘-๑๑๔๐ 

๒ ๑.๒ กรณีเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์
 ทีด่นิสาธารณูปโภคในโครงการ
 จดัสรรทีด่นิ 

๕๘๘-๕๙๑ 

๑.๓ กรณีเกีย่วกบัการให้
 บุคคลภายนอกเขา้ใชป้ระโยชน์ 

  ในทีด่นิสาธารณูปโภค 
  ของโครงการจดัสรรทีด่นิ 

๕๙๑-๕๙๓ 

๑.๕ กรณีเกีย่วกบัการเชื่อมถนน
สาธารณประโยชน์ในโครงการ
จดัสรรทีด่นิกบัทีด่นิของเอกชน
รายอื่น 

๕๙๔-๕๙๗ 

 ๑.๖ นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร  - - - 
 ๑.๗ การยกเลกิการจดัสรรทีด่นิ - - - 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๑๙๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒. อาคารชุด 
 ๒.๑ การจดทะเบยีนอาคารชุด 

 
๒ 

 
๒.๒ กรณีฟ้องเพกิถอน 

 การจดทะเบยีนอาคารชุด 
 ของเจา้พนกังานทีด่นิทีร่บั 
 จดทะเบยีนโดยไม่ปรากฏ 
 ขอ้เทจ็จรงิว่าอาคารชุดดงักล่าว 
 ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคาร 
 จากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 
๕๙๙-๖๐๒ 

๓ ๒.๕ กรณีฟ้องขอใหแ้กไ้ข 
  การจดทะเบยีนอาคารชุด 

๕๗๑-๕๗๕ 

 ๒.๒ กรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด - - - 
 ๒.๓ หนงัสอืกรรมสทิธิห์อ้งชุด 
 
 

๒ ๒.๑ กรณีฟ้องเพกิถอนหนงัสอื
กรรมสทิธิห์อ้งชุดทีอ่อกในบรเิวณ
ทรพัยส์ว่นกลาง 

๕๙๗-๕๙๙ 

 ๒.๔ การจดทะเบยีนสทิธแิละ 
   นิตกิรรมเกีย่วกบัหอ้งชุด 

๒ ๒.๔ กรณีพนกังานเจา้หน้าทีป่ฏเิสธ
การรบัจดทะเบยีนสทิธแิละ 
นิตกิรรมโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด 

๖๐๔-๖๐๕ 

 ๒.๕ นิตบิุคคลอาคารชุด ๒ ๒.๓ กรณีฟ้องเพกิถอนการ 
  จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการ 

นิตบิุคคลอาคารชุด 

๖๐๒-๖๐๔ 

 ๒.๖ การเลกิอาคารชุด - - - 

บทท่ี ๑๕ คดีปกครองเก่ียวกบัการเลือกตัง้ (บทที ่๑๖ เดมิ) 
๑. การจดัการเลอืกตัง้ 
   ๑.๑ การจดัใหม้หีรอืไมจ่ดัใหม้ี
  การเลอืกตัง้ 

 
๑ 

 
๑.๒ กรณีการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 
 แทนต าแหน่งทีว่่างลง 

 
๑๑๔๘-๑๑๕๓ 

๒ ๑.๒ กรณีการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 
  แทนต าแหน่งทีว่่างลง 

๖๑๐-๖๑๒ 

   ๑.๒ การแบ่งเขตการเลอืกตัง้ 
 
 
 
 
 

๑ ๑.๑ กรณีการแบ่งเขตการเลอืกตัง้ ๑๑๔๓-๑๑๔๗ 
๒ ๑.๑ กรณีการแบ่งเขตการเลอืกตัง้ ๖๐๗-๖๐๙ 



 

 

๑๒๐๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร 
 รบัเลอืกตัง้ 
   ๒.๑ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
  เป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

   
 
๒ 

 
๒.๓ การพจิารณาคุณสมบตัขิอง 
 ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
 เป็นนายกเทศมนตร ี

 
๖๑๓-๖๑๘ 

   ๒.๒ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
  เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการพจิารณา
 คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร 
 รบัเลอืกตัง้ 

๑๑๕๓-๑๑๕๘ 

บทท่ี ๑๖ คดีปกครองเก่ียวกบังานทะเบียน (บทที ่๑๗ เดมิ) 
๑. งานทะเบยีนราษฎร ๑ ๑.๒ ประกาศใหจ้ าหน่ายชื่อ 

 และรายการบุคคลออกจาก
 ทะเบยีนบา้น 

๑๑๖๑-๑๑๖๒ 

๒ ๑.๕ กรณีเกีย่วกบัการออกบา้นเลขที ่ ๖๒๓-๖๒๕ 
๒. งานทะเบยีนคนต่างดา้ว ๑ ๑.๑ การพจิารณาค ารอ้งขอมสีญัชาต ิ

  ของบุคคล 
๑๑๕๙-๑๑๖๐ 

๒ ๑.๓ กรณีเกีย่วกบัการพจิารณา 
  อนุญาตใหบุ้คคลเขา้มา 
  ในราชอาณาจกัร 

๖๑๙-๖๒๑ 

๑.๔ กรณีเกีย่วกบัการพจิารณา
 อนุญาตใหค้นต่างดา้ว 
 ประกอบอาชพีในราชอาณาจกัร 

๖๒๑-๖๒๓ 

๓. งานทะเบยีนอาวธุปืน ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบังานทะเบยีนอาวุธปืน ๑๑๖๓-๑๑๖๘ 
๔. งานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั ๑ ๓. กรณีเกีย่วกบังานทะเบยีนหุน้สว่น

 บรษิทั 
๑๑๖๘-๑๑๗๒ 

๓ ๓. กรณีเกีย่วกบังานทะเบยีนหุน้สว่น
 บรษิทั 

๕๘๐-๕๘๕ 

๕. งานทะเบยีนการพนนั ๒ ๔. กรณีเกีย่วกบังานทะเบยีนการพนนั ๖๒๖-๖๒๘ 
๖. งานทะเบยีนสมาคม 
 
 
 

๒ ๕. กรณีเกีย่วกบังานทะเบยีนสมาคม ๖๒๘-๖๓๑ 
๓ ๕. กรณีเกีย่วกบังานทะเบยีนสมาคม ๕๘๖-๕๘๗ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๐๑   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 

บทท่ี ๑๗ คดีปกครองเก่ียวกบัการกระท าละเมิด (บทที ่๑๘ เดมิ)๑ 
๑. การใชส้ทิธไิล่เบีย้ของหน่วยงาน
 ของรฐักรณีเจา้หน้าทีก่ระท า
 ละเมดิต่อบุคคลภายนอก
 ในการปฏบิตัหิน้าที ่
   ๑.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการ
  สอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิ
  ทางละเมดิ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

                                                           
 ๑ เนื่องจากเคา้โครงหนังสอืแนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง เล่มที ่๔ ไดจ้ดัแบ่งหวัขอ้ตามโครงสร้างของกฎหมาย  
ซึ่งแตกต่างจากสารบญัเดมิ เป็นเหตุใหค้ดทีีเ่คยจดัอยู่ในบท “คดปีกครองเกีย่วกบัการกระท าละเมดิ” จ านวนหนึ่ง ดงัจะกล่าว
ต่อไป ไม่สามารถจดัอยู่ในสารบญัใหม่ได ้ อย่างไรกต็าม ส าหรบัคดทีี่มลีกัษณะดงักล่าวนัน้ ในหนังสอืฯ เล่มที ่๔ นี้ ไดจ้ดัลง 
ในเนื้อหาของบทกฎหมายเฉพาะเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  
 ทัง้นี้ กรณดีงัต่อไปนี้ไมอ่าจก าหนดไวใ้นหวัขอ้ตามเคา้โครงการน าเสนอใหมข่องหนงัสอืฯ เล่มที ่๔ ได ้
 เล่มที ่๑ ๒.๑ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ใชอ้ านาจตามกฎหมาย หน้า ๑๑๘๑ – ๑๑๘๘ 
  ๒.๒ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น หน้า ๑๑๘๙ – ๑๑๙๒ 
  ๒.๓ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ หน้า ๑๑๙๒ – ๑๑๙๘ 
  ๒.๔ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร หน้า  ๑๑๙๘ – ๑๑๙๙ 
 เล่มที ่๒ ๒.๑ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ใชอ้ านาจตามกฎหมาย หน้า ๖๔๗ – ๖๕๖ 
   ๒.๒ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น หน้า ๖๕๖ – ๖๘๗ 
   ๒.๓ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ หน้า ๖๘๗ – ๖๙๔ 
   ๒.๔ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
    ปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร หน้า  ๖๙๔ – ๗๐๑ 
  เล่มที ่๓ ๒.๑ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
     ใชอ้ านาจตามกฎหมาย หน้า ๖๓๑ – ๖๓๕ 
   ๒.๒ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
     ออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น หน้า ๖๓๕ – ๖๔๔ 
   ๒.๓ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 
     ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ หน้า ๖๔๔ – ๖๕๖ 
   ๒.๔ การชดใชค้่าเสยีหายจากการกระท าละเมดิอนัเกดิจากการ 

    ปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร หน้า  ๖๕๖ – ๖๖๔  



 

 

๑๒๐๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
   ๑.๒ กระบวนการสอบขอ้เทจ็จรงิ
  ความรบัผดิทางละเมดิ 

- - - 

   ๑.๓ การสง่ส านวนการสอบสวน
  ใหก้ระทรวงการคลงั
  ตรวจสอบ 

- - - 

   ๑.๔ การออกค าสัง่เรยีกให ้
  เจา้หน้าทีช่ดใช ้
  ค่าสนิไหมทดแทนจากการ
  กระท าละเมดิ 

๓ ๑.๑.๑ กรณีทีเ่ป็นการกระท าละเมดิ 
  อนัเกดิจากการจงใจหรอื 
  ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 

๕๘๙-๖๐๓ 

   ๑.๕ อายุความการใชส้ทิธไิล่เบีย้
  จากเจา้หน้าทีผู่ก้ระท าละเมดิ 

- - - 

๒. การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหม
 ทดแทนของหน่วยงานของรฐั
 กรณีเจา้หน้าทีก่ระท าละเมดิ 
 ต่อหน่วยงานของรฐั 
   ๒.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการ
  สอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิ
  ทางละเมดิ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

   ๒.๒ กระบวนการ 
  สอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิ
  ทางละเมดิ 

๒ ๑.๔ การใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท าละเมดิ
 ไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและโตแ้ยง้
 แสดงพยานหลกัฐานก่อนออก
 ค าสัง่ใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทน 

๖๓๘-๖๔๒ 

๓ ๑.๔ การใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท าละเมดิ
 ไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและโตแ้ยง้
 แสดงพยานหลกัฐานก่อนออก
 ค าสัง่ใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทน 

๖๑๗-๖๒๖ 

   ๒.๓ การสง่ส านวนการสอบสวน
  ใหก้ระทรวงการคลงั
  ตรวจสอบ 

๓ ๑.๗ การสง่ส านวนการสอบสวนให้
 กระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบ 

๖๒๖-๖๒๗ 

   ๒.๔ การออกค าสัง่เรยีกให้
  เจา้หน้าทีช่ดใช ้
  ค่าสนิไหมทดแทน 
  จากการกระท าละเมดิ 

๑ ๑.๑ ความรบัผดิอนัเกดิจาก 
 การกระท าละเมดิโดยจงใจ 
 หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
 
 

๑๑๗๓-๑๑๗๗ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๐๓   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๑.๒ การร่วมรบัผดิของผูบ้งัคบับญัชา
 ในกรณีทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท า
 ละเมดิ และหกัสว่นความรบัผดิ
 ของหน่วยงานของรฐัออกจาก
 ความรบัผดิทีเ่จา้หน้าทีผู่ก้ระท า
 ละเมดิตอ้งชดใช ้

๑๑๗๗-๑๑๗๙ 

๒ ๑.๑ ความรบัผดิอนัเกดิจาก 
 การกระท าละเมดิโดยจงใจ 
 หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 

๖๓๓-๖๓๕ 

๑.๒ การร่วมรบัผดิของผูบ้งัคบับญัชา 
 และการหกัสว่นความรบัผดิ 
 ของหน่วยงานของรฐั 

๖๓๕-๖๓๘ 

๑.๕ การออกค าสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐั
 ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 
 โดยไม่เป็นไปตามองคป์ระกอบ
 ของกฎหมาย 

๖๔๒-๖๔๓ 

๑.๖ การออกค าสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าที่
 ชดใชเ้งนิกรณีทีก่ารกระท าละเมดิ
 เกดิก่อนพระราชบญัญตั ิ
 ความรบัผดิทางละเมดิ 
 ของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙  
 มผีลใชบ้งัคบั 

๖๔๓-๖๔๗ 

๓ ๑.๑ ความรบัผดิอนัเกดิจาก 
 การกระท าละเมดิโดยจงใจ 
 หรอืประมาทเลนิเล่อ 
 อย่างรา้ยแรง 

๕๘๙-๖๐๕ 

๑.๒ การร่วมรบัผดิของผูบ้งัคบับญัชา 
 และการหกัสว่นความรบัผดิ 
 ของหน่วยงานของรฐั 

๖๐๕-๖๐๗ 

   ๒.๕ อายุความการใชส้ทิธิ
  เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน
  จากเจา้หน้าทีผู่ก้ระท า
  ละเมดิ 

๑ ๑.๓ ระยะเวลาการใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 
 ค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าที่
 ผูก้ระท าละเมดิ 
 
 

๑๑๗๙-๑๑๘๑ 



 

 

๑๒๐๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓ ๑.๓ อายุความการใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 

 ค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าที่
 ผูก้ระท าละเมดิ 

๖๐๘-๖๑๗ 

๓. การใชม้าตรการบงัคบั 
 ทางปกครองใหเ้ป็นไปตามค าสัง่
 เรยีกใหเ้จา้หน้าทีช่ดใช ้
 ค่าสนิไหมทดแทน 

๓ ๑.๘ การใชม้าตรการบงัคบั 
 ทางปกครองใหเ้ป็นไปตามค าสัง่
 ใหเ้จา้หน้าทีช่ดใชค้่าสนิไหม
 ทดแทน 

๖๒๘-๖๓๐ 

บทท่ี ๑๘ คดีปกครองเก่ียวกบัความรบัผิดอยา่งอ่ืน (บทที ่๑๙ เดมิ) 
๑. การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์
 ๑.๑ การก าหนดเขตทีด่นิ 
  ทีจ่ะเวนคนื 
 

 
๑ 

 
๑.๓ การด าเนินการตาม 
 พระราชกฤษฎกีาก าหนด 
 เขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนื 
 ในกรณีทีม่กีารตราพระราช
 กฤษฎกีาสองฉบบัไมต่่อเนื่องกนั 

 
๑๒๐๙-๑๒๑๐ 

๑.๖ การเวนคนืเพื่อขยายเขตทาง
บรเิวณทางแยกและเพื่อการ
มองเหน็เพื่อความปลอดภยั 
ของผูใ้ชเ้สน้ทาง 

๑๒๑๓-๑๒๑๕ 

 ๑.๒ ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทน
  การเวนคนื 
 

๑ ๑.๒ การแจง้สทิธแิละระยะเวลา 
  ในการอุทธรณ์เงนิค่าทดแทน

ใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ 
  ค่าทดแทนทราบ 

๑๒๐๗-๑๒๐๘ 

๒ ๑.๑๑ ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทน
ทีด่นิ 

๗๓๗-๗๔๑ 

๑.๑๒ ผูม้สีทิธฟ้ิองคดพีพิาทเกีย่วกบั
การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์

๗๔๑-๗๔๓ 

 ๑.๓ เงนิค่าทดแทนการเวนคนื 
  ๑.๓.๑ ค่าทดแทนทีด่นิ  
 

 
๑ 

 
๑.๑ การพจิารณาก าหนดค่าทดแทน

ทีด่นิทีถู่กเวนคนื 

 
๑๒๐๑-๑๒๐๗ 

๒ ๑.๑ การพจิารณาก าหนดค่าทดแทน
ทีด่นิทีถู่กเวนคนื 

๗๐๓-๗๒๓ 

๑.๑๐ การจ่ายเงนิค่าทดแทนทีด่นิที ่
ถูกเวนคนื 

๗๓๕-๗๓๗ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๐๕   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓ ๑.๑ การพจิารณาก าหนดค่าทดแทน

ทีด่นิทีถู่กเวนคนื 
๖๖๕-๖๗๑ 

๑.๑๐ การจ่ายเงนิค่าทดแทนทีด่นิ 
 ทีถู่กเวนคนื 

๖๗๖-๖๗๗ 

  ๑.๓.๒ ค่าทดแทน 
   สิง่ปลกูสรา้ง 

๓ ๑.๑๔ การพจิารณาก าหนดค่าทดแทน
สิง่ปลกูสรา้ง 

๖๘๒-๖๘๕ 

  ๑.๓.๓ ค่าทดแทน 
   ตน้ไม ้

- - - 

  ๑.๓.๔ ค่าทดแทนทีด่นิ 
   สว่นทีเ่หลอือนัมี
   ราคาลดลง  

๑ ๑.๔ การก าหนดค่าทดแทนกรณีทีด่นิ
ถูกเวนคนืบางสว่นและ 
สว่นทีเ่หลอืมรีาคาลดลง 

๑๒๑๑-๑๒๑๒ 

  ๑.๓.๕ ค่าทดแทน 
   ความเสยีหาย 
   อนัเนื่องจาก 
   การทีต่อ้งออกจาก
   อสงัหารมิทรพัย ์
   ทีถู่กเวนคนื 

๑ ๑.๕ การก าหนดค่าทดแทน 
ความเสยีหายจากการทีต่อ้งออก
จากอสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนื 

๑๒๑๒-๑๒๑๓ 

 ๑.๔ การขอใหเ้วนคนื 
  สิง่ปลกูสรา้งสว่นทีเ่หลอื 
  จากการเวนคนื 

- - - 

 ๑.๕ การขอใหเ้วนคนืหรอื 
  จดัซือ้ทีด่นิสว่นทีเ่หลอื 
  จากการเวนคนื 

๒ ๑.๘ การขอใหเ้วนคนืหรอืจดัซือ้
อสงัหารมิทรพัยส์ว่นทีเ่หลอื
เพิม่เตมิ 

๗๒๖-๗๒๘ 

๓ ๑.๘ การขอใหเ้วนคนืหรอืจดัซือ้
อสงัหารมิทรพัยส์ว่นทีเ่หลอื
เพิม่เตมิ 

๖๗๔-๖๗๖ 

 ๑.๖ การก าหนดใหก้ารเวนคนื
  เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น
  โดยเร่งด่วน 

๒ ๑.๙ การใชอ้ านาจของเจา้หน้าทีใ่นการ
เขา้ครอบครองหรอืใช้
อสงัหารมิทรพัยก์่อนการเวนคนื
กรณีทีม่คีวามจ าเป็นเร่งดว่น 

๗๒๘-๗๓๕ 

 ๑.๗ การขอคนืทีด่นิทีถู่กเวนคนื ๓ ๑.๑๓ การขอคนืทีด่นิสว่นทีม่ไิด้
น าไปใชป้ระโยชน์ตาม
วตัถุประสงคข์องการเวนคนื 

๖๗๘-๖๘๒ 



 

 

๑๒๐๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๑.๘ ดอกเบีย้เงนิค่าทดแทน 
  การเวนคนื 

๑ ๑.๗ การช าระดอกเบีย้ในจ านวนเงนิ
ค่าทดแทนการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์

๑๒๑๕-๑๒๑๘ 

๒ ๑.๗ การช าระดอกเบีย้ในจ านวนเงนิ
ค่าทดแทนการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์

๗๒๔-๗๒๖ 

๓ ๑.๗ การช าระดอกเบีย้ในจ านวนเงนิ
ค่าทดแทนการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์

๖๗๒-๖๗๔ 

 ๑.๙ ค่าทดแทนความเสยีหาย
  จากการถูกเวนคนื 

๒ ๑.๑.๖ การก าหนดค่าทดแทนทีด่นิ 
  ตอ้งค านึงถงึความเสยีหาย 
  ของเจา้ของทีด่นิทีไ่ดร้บั 
  จากการถูกเวนคนืดว้ย 

๗๒๑-๗๒๓ 

๒. การรอนสทิธ ิ
 ๒.๑ การรอนสทิธเิพื่อบรกิาร
  สาธารณะเกีย่วกบัไฟฟ้า 
  ๒.๑.๑ การก าหนดแนวเขต
   เดนิสายสง่ไฟฟ้า 

 
 
 
๑ 

 
 
 
๒.๑ การก าหนดแนวเขต 

เดนิสายไฟฟ้า 

 
 
 

๑๒๑๘-๑๒๒๕ 

  ๒.๑.๒ การก าหนดเงนิ 
   ค่าทดแทน  

๑ ๒.๒ การพจิารณาค่าทดแทนทีด่นิ ๑๒๒๕-๑๒๓๔ 
๒.๓ การจ่ายค่าทดแทนทีด่นิ 

ใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิทีอ่ยู่นอกเขต
เดนิสายไฟฟ้า 

๑๒๓๔-๑๒๓๕ 

๒ ๒.๒ การพจิารณาค่าทดแทนทีด่นิ ๗๔๓-๗๔๗ 
  ๒.๑.๓ ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
   ค่าทดแทน 

- - - 

๓. การเรยีกรอ้งค่าทดแทน 
 ความเสยีหายกรณีเพกิถอน 
 ค าสัง่ทางปกครอง 
 ๓.๑ การเพกิถอนค าสัง่ 
  ทางปกครองทีช่อบดว้ย
  กฎหมายซึง่เป็นการ 
  ใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัค าสัง่ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๐๗   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๓.๒ การเพกิถอนค าสัง่ 
  ทางปกครองทีไ่มช่อบ 
  ดว้ยกฎหมายซึง่เป็นการ 
  ใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัค าสัง่ 

- - 
 

- 

บทท่ี ๑๙ คดีปกครองเก่ียวกบัการพสัด ุ(บทที ่๒๐ เดมิ) 
๑. การจดัท าประกาศจดัซือ้ 
 หรอืจดัจา้ง 
  

๑ ๑.๑ การก าหนดคุณสมบตัอินัเป็นการ
ตดัสทิธเิอกชนในการเขา้เสนอ
ราคาไวล่้วงหน้า 

๑๒๓๗-๑๒๓๘ 
 

๑.๒ การรวมงาน ๓ ประเภท ไวใ้น
ประกาศสอบราคาคราวเดยีวกนั 

๑๒๓๘-๑๒๔๐ 
 

๑.๓ การก าหนดรายละเอยีดและ
คุณลกัษณะของพสัดุทีจ่ะจดัซือ้ 

 ไวใ้นประกาศประกวดราคา 
 โดยเพิม่เตมิหรอืแตกต่างจากที่

ก าหนดในคูม่อืผูซ้ือ้ซึง่กระทรวง
อุตสาหกรรมจดัท าขึน้ 

๑๒๔๐-๑๒๔๑ 

๑.๔ การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะของ
ผูม้สีทิธเิสนอราคา 

๑๒๔๒-๑๒๔๕ 

๑.๕ การก าหนดระยะเวลาเพื่อใหห้รอื
ขายเอกสารสอบราคา 

๑๒๔๖-๑๒๔๗ 

๒ ๑.๑ การก าหนดคุณสมบตัอินัเป็นการ
ตดัสทิธเิอกชนในการเขา้เสนอ
ราคาไวล่้วงหน้า 

๗๔๙-๗๕๖ 
 

 
๑.๔ การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะ 
  ของผูม้สีทิธเิสนอราคา 

๗๕๗-๗๕๙ 

๓. ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการพจิารณา
คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 

๗๖๒-๗๖๕ 

๓ ๑.๔ การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะของ
ผูม้สีทิธเิสนอราคา 

๖๘๗-๖๙๐ 

๑.๖ การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุโดยเฉพาะเจาะจง  

 อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์แก่
ผลติภณัฑร์ายใดรายหนึ่ง 

 เป็นการเฉพาะ 

๖๙๐-๖๙๔ 



 

 

๑๒๐๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓. ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการพจิารณา

คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
๖๙๖-๗๐๒ 

๒. การเผยแพร่ประกาศ 
 จดัซือ้หรอืจดัจา้ง 

๑ ๒. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการเผยแพร่
 ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง 

๑๒๔๗-๑๒๔๙ 

๒ ๒. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการเผยแพร่
 ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง 

๗๕๙-๗๖๒ 

๓ ๒. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการเผยแพร่
 ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง 

๖๙๔-๖๙๕ 

๓. การอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง  ๑ ๓. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการพจิารณา
 อนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง 

๑๒๔๙-๑๒๕๔ 

๒ ๔.๕ การมคี าสัง่ไม่อนุมตัจิา้ง 
  ผูเ้สนอราคาต ่าสดุซึง่มคีุณสมบตัิ

 ดา้นเครื่องจกัรและดา้นเงนิทุน 
  ไม่ถูกตอ้งตามเอกสาร 
  ประกวดราคา 

๗๖๖-๗๖๙ 

๓ ๔.๖ การมคี าสัง่ไม่อนุมตัจิา้ง 
  ผูเ้สนอราคาต ่าสดุซึง่ยื่น 
  เสนอราคาโดยใชส้ าเนาเอกสาร

 ใบเสนอราคาไมใ่ชต้น้ฉบบัจรงิ 

๗๐๓-๗๐๕ 
 
 

 
๔.๗ การมคี าสัง่อนุมตัซิือ้หรอืจา้ง 
  จากผูเ้สนอราคาทีม่คีุณภาพ 
  และคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ 
  ต่อทางราชการแมจ้ะมไิดเ้ป็น 
  ผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 

๗๐๕-๗๐๘ 

๔. การยกเลกิการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ๑ ๔. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการยกเลกิ
 การจดัซือ้จดัจา้ง 

๑๒๕๔-๑๒๖๑ 

๒ ๕. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการยกเลกิ
 การจดัซือ้จดัจา้ง  

๗๖๙-๗๗๕ 

๓ ๕. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการยกเลกิ
 การจดัซือ้จดัจา้ง  

 

๗๐๘-๗๒๐ 

๕. การจดัท าสญัญา ๒ ๖. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการจดัท า
 สญัญา 

 

๗๗๕-๗๗๖ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๐๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๖. หลกัประกนัซอง ๒ ๗. ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการคนื

 หลกัประกนัซอง 
๗๗๖-๗๗๘ 

๗. การสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ๑ ๕. กรณีพพิาทในขัน้ตอนอื่น ๑๒๖๑-๑๒๖๓ 
๒ ๘. ขอ้พพิาทในขัน้ตอนการสัง่ใหเ้ป็น 

 ผูท้ิง้งาน 
๗๗๘-๗๘๑ 

๓ ๘. กรณีพพิาทในขัน้ตอนการสัง่ใหเ้ป็น
 ผูท้ิง้งาน 

๗๒๑-๗๓๐ 

บทท่ี ๒๐ คดีปกครองเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง (บทที ่๒๑ เดมิ) 
๑. สญัญาทางปกครองตามที่
 กฎหมายก าหนด (มาตรา ๓ 
 แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ 
 ศาลปกครองฯ) 
 ๑.๑ สญัญาสมัปทาน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 ๑.๒ สญัญาทีใ่หจ้ดัท าบรกิาร
  สาธารณะ 

๑ ๑.๕.๑ การบอกเลกิสญัญาโดยอา้งว่า
 การจดัท าสญัญาไม่ได้
 ด าเนินการตามระเบยีบหรอื
 แนวทางในการจดัท าสญัญา
 ของทางราชการ 

๑๒๘๘-๑๒๘๙ 

๒ ๑.๕.๔ การบอกเลกิสญัญาโดยใช ้
 เอกสทิธิข์องหน่วยงาน 
 ทางปกครองผูว้่าจา้ง 

๘๑๐-๘๑๒ 

 ๑.๓ สญัญาจดัใหม้ ี
  สิง่สาธารณูปโภค 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัสญัญาจา้งก่อสรา้ง ๑๒๖๕-๑๒๙๙ 
๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัสญัญาจา้งก่อสรา้ง ๗๘๓-๘๓๕ 
๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัสญัญาจา้งก่อสรา้ง ๗๓๑-๗๗๔ 

 ๑.๔ สญัญาแสวงประโยชน์ 
  จากทรพัยากรธรรมชาต ิ

๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัสญัญาสมัปทานท าไม้
ปา่ชายเลน 

๑๓๑๒-๑๓๑๔ 

๓ ๔. กรณีเกีย่วกบัสญัญาว่าดว้ย 
 การท าเหมอืงตามประทานบตัร 

๗๘๘-๗๙๒ 

๒. สญัญาทางปกครองโดยสภาพ 
 ๒.๑ สญัญาทางปกครองตามมต ิ
  ของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ 
  ในศาลปกครองสงูสดุ  
 ครัง้ที ่๖/๒๕๔๔ 

 
๑ 

 
๒. กรณีเกีย่วกบัสญัญาทุนการศกึษา 

 
๑๒๙๙-๑๓๑๑ 

๔. กรณีเกีย่วกบัสญัญาจา้งลกูจา้ง 
 ของสว่นราชการ 
 
 

๑๓๑๔-๑๓๑๕ 



 

 

๑๒๑๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒ ๒. กรณีเกีย่วกบัสญัญาทุนการศกึษา ๘๓๖-๘๔๔ 

๔. กรณีเกีย่วกบัสญัญาจา้งลกูจา้ง 
 ของสว่นราชการ 

๘๔๕-๘๔๖ 

๓ ๒. กรณีเกีย่วกบัสญัญาทุนการศกึษา ๗๗๕-๗๘๗ 
 ๒.๒ สญัญาทางปกครอง 
  ตามแนวค าวนิจิฉยั 
  ของคณะกรรมการ 
  วนิิจฉยัชีข้าดอ านาจหน้าที่
  ระหว่างศาล 

๒ ๑.๓.๑ การก าหนดอตัราค่าปรบั ๗๘๖-๗๘๙ 

บทท่ี ๒๑ คดีปกครองเก่ียวกบัอนุญาโตตลุาการ (บทที ่๒๒ เดมิ)  
๑. การแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการ  
 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการแต่งตัง้
 อนุญาโตตุลาการ 

๑๓๑๗-๑๓๑๙ 

๒. การรอ้งคดัคา้นอนุญาโตตุลาการ 
 

๓ ๔. กรณีเกีย่วกบัการรอ้งคดัคา้น
อนุญาโตตุลาการ 

๗๙๓-๘๐๓ 

๓. การเพกิถอนค าชีข้าดของ
 อนุญาโตตุลาการ  

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการเพกิถอนค าชีข้าด
ของอนุญาโตตุลาการ 

๑๓๑๙-๑๓๒๒ 

๔. การบงัคบัตามค าชีข้าดของ
 อนุญาโตตุลาการ 

๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัการบงัคบัตาม 
 ค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 

๑๓๒๒-๑๓๒๖ 

บทท่ี ๒๒ คดีปกครองเก่ียวกบัองคก์รตามรฐัธรรมนูญ (บทที ่๒๓ เดมิ) 
๑. องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ 
 ๑.๑ คณะกรรมการการเลอืกตัง้  
 

 
๑ 

 
๑. กรณีเกีย่วกบัการใชอ้ านาจทางการ

บรหิารบุคลากรขององคก์รอสิระ
ตามรฐัธรรมนูญ 

 
๑๓๒๗-๑๓๓๐ 

๒. กรณีเกีย่วกบัการใชอ้ านาจตาม
พระราชบญัญตัมิมีตแิละค าสัง่ให้
กรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั
พน้จากต าแหน่ง 

๑๓๓๐-๑๓๓๒ 

๓. กรณีเกีย่วกบัการเสยีสทิธติามที่
กฎหมายบญัญตัจิากการไมไ่ป 

 ใชส้ทิธเิลอืกตัง้โดยไมแ่จง้เหตุ 
อนัสมควร 

 
 

๑๓๓๓-๑๓๓๔ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๑๑   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒ ๒. กรณีเกีย่วกบัการใชอ้ านาจตาม

พระราชบญัญตัมิมีตแิละค าสัง่ให้
กรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั
พน้จากต าแหน่ง 

๘๔๙-๘๕๔ 

 ๑.๒ ผูต้รวจการแผ่นดนิ - - - 
 ๑.๓ คณะกรรมการป้องกนั 
  และปราบปรามการทุจรติ
  แห่งชาต ิ

- - - 

 ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงนิ
  แผ่นดนิ 

- - - 

๒. องคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ 
 ๒.๑ องคก์รอยัการ 

- - - 

 ๒.๒ คณะกรรมการสทิธ ิ
  มนุษยชนแห่งชาต ิ

- - - 

 ๒.๓ สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ
  สงัคมแห่งชาต ิ

- - - 

บทท่ี ๒๓ คดีปกครองเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา (บทที ่๒๔ เดมิ) 
๑. การรอ้งทุกขแ์ละกล่าวโทษ  - - - 
๒. การออกหมายเรยีกและ 

หมายอาญา 
- - - 

๓. การจบั ขงั จ าคุก คน้  
และปล่อยตวัชัว่คราว 

- - - 

๔. การแจง้ขอ้หา - - - 
๕. การสอบสวน - - - 
๖. การเปรยีบเทยีบปรบั - - - 
๗. การสรุปส านวนและการสัง่คด ี - - - 
๘. การด าเนินการเกีย่วกบัของกลาง

ในคดอีาญา 
๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการคนืทรพัย ์

ของกลางในคดอีาญา 
๑๓๓๖-๑๓๔๓ 

๒. กรณีเกีย่วกบัการดแูลรกัษาทรพัย์
ของกลาง 

๑๓๔๔-๑๓๔๕ 

๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัการคนืทรพัย ์
ของกลางในคดอีาญา 

๘๕๗-๘๕๙ 



 

 

๑๒๑๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒. กรณีเกีย่วกบัการดแูลรกัษาทรพัย์

ของกลาง 
๘๕๙-๘๖๑ 

๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัการคนืทรพัย ์
ของกลางในคดอีาญา 

๘๐๗-๘๑๑ 

บทท่ี ๒๔ คดีปกครองเก่ียวกบัการพระราชทานอภยัโทษและการราชทณัฑ ์(บทที ่๒๕ เดมิ) 
๑. การพระราชทานอภยัโทษ ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัความชอบ 

ดว้ยกฎหมายของพระราชกฤษฎกีา
พระราชทานอภยัโทษ 

๑๓๔๗-๑๓๔๘ 

๒. กรณีเกีย่วกบัการพจิารณาลดโทษ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูซ้ึง่จะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษ
ตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน
อภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๓๔๙-๑๓๕๒ 

๒. การราชทณัฑ ์ - - - 
บทท่ี ๒๕ คดีปกครองเก่ียวกบัองคก์รวิชาชีพ (บทที ่๒๖ เดมิ) 
๑. องคก์รวชิาชพีดา้นกฎหมาย 
 ๑.๑ สภาทนายความ  

 
๑ 

 
๑.๑ สภาทนายความ 

 
๑๓๕๓-๑๓๕๖ 

๒ ๑.๑ สภาทนายความ ๘๖๕-๘๗๗ 
๓ ๑.๑ สภาทนายความ ๘๑๕-๘๒๗ 

 ๑.๒ เนตบิณัฑติยสภา ๑ ๑.๒ เนตบิณัฑติยสภา ๑๓๕๖-๑๓๕๗ 
๒. องคก์รวชิาชพีดา้นการประกอบ
 โรคศลิปะ 
 ๒.๑ แพทยสภา  

 
 
๑ 

 
 
๒.๑ แพทยสภา 

 
 

๑๓๕๘-๑๓๖๑ 
๒ ๒.๑ แพทยสภา ๘๗๗-๘๘๕ 
๓ ๒.๑.๒ กรณีเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ

 จรยิธรรมแห่งวชิาชพีของ
 แพทยผ์ูไ้ดร้บัใบอนุญาต
 ประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

๘๒๘-๘๓๕ 

 ๒.๒ ทนัตแพทยสภา  ๓ ๒.๑.๒ กรณีเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ
 จรยิธรรมแห่งวชิาชพีของ
 แพทยผ์ูไ้ดร้บัใบอนุญาต
 ประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

 

๘๒๘-๘๓๐ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๑๓   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
 ๒.๓ คณะกรรมการวชิาชพีสาขา
  การแพทยแ์ผนไทยหรอื
  สาขาการแพทยแ์ผนไทย
  ประยุกต ์

๑ 
 

๒.๒ คณะกรรมการวชิาชพี ๑๓๖๒-๑๓๖๓ 

๒ ๒.๓ คณะกรรมการสถานพยาบาล ๘๘๖-๘๙๓ 

 ๒.๔ สภาการพยาบาล - - - 
๓. องคก์รวชิาชพีดา้นวศิวกรรม  ๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัองคก์รวชิาชพี 

ดา้นวศิวกรรม 
๑๓๖๓-๑๓๖๔ 

๒ ๓. กรณีเกีย่วกบัองคก์รวชิาชพี 
ดา้นวศิวกรรม 

๘๙๓-๘๙๗ 

๔. องคก์รวชิาชพีดา้นการบญัช ี ๑ ๔.๑ สภาวชิาชพีบญัช ี ๑๓๖๔-๑๓๖๘ 
๓ ๔.๑ สภาวชิาชพีบญัช ี ๘๓๘-๘๔๑ 

๕. องคก์รวชิาชพี 
 ดา้นสถาปตัยกรรม 

- - - 

๖. องคก์รวชิาชพีดา้นประณีต
 ศลิปกรรม 

- - - 

๗. องคก์รวชิาชพีดา้นอื่นๆ 
 ๗.๑ สตัวแพทยสภา  

 
๓ 

 
๒.๑.๒ กรณีเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ

 จรยิธรรมแห่งวชิาชพีของ
 แพทยผ์ูไ้ดร้บัใบอนุญาต
 ประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

 
๘๓๕-๘๓๗ 

 ๗.๒ คณะกรรมการธุรกจิ 
  น าเทีย่วและมคัคุเทศก ์

๑ ๔.๒ คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่ว 
 และมคัคุเทศก ์

๑๓๖๘-๑๓๖๙ 

 ๗.๓ คณะกรรมการช่างรงัวดั
  เอกชน 

๑ 
 

๔.๓ คณะกรรมการช่างรงัวดัเอกชน ๑๓๗๐-๑๓๗๑ 

 ๗.๔ คุรุสภา - - - 
บทท่ี ๒๖ คดีปกครองเก่ียวกบัการศึกษา (บทที ่๒๗ เดมิ) 
๑. การคดัเลอืกบุคคล 
เขา้รบัการศกึษา 

๒ ๖. กรณีเกีย่วกบัการเพกิถอนประกาศ
รายชื่อผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาของ
มหาวทิยาลยั 

๙๐๐-๙๐๓ 

๗. กรณีเกีย่วกบัการพจิารณา
คุณสมบตัขิองผูส้มคัรสอบคดัเลอืก
เขา้เป็นนกัเรยีนพลต ารวจ  

๙๐๓-๙๐๗ 



 

 

๑๒๑๔   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒. การขอรบัทุนการศกึษา  ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

หลกัเกณฑก์ารสอบคดัเลอืก 
เพื่อรบัทุน 

๑๓๗๕-๑๓๗๗ 

๓. กรณีเกีย่วกบัการอนุมตัผิูส้อบ
คดัเลอืกเพื่อรบัทุน 

๑๓๗๗-๑๓๗๘ 

๓. การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ๑ ๔. กรณีเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัใินการสอบ
ของนกัศกึษา 

๑๓๗๘-๑๓๘๑ 

๔. การสอบและประเมนิผล ๑ ๔. กรณีเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัใินการสอบ
ของนกัศกึษา 

๑๓๗๘-๑๓๘๑ 

๕. การส าเรจ็การศกึษา ๓ ๘. กรณีเกีย่วกบัการไม่อนุมตัปิรญิญา
เน่ืองจากขาดคุณสมบตัเิขา้ศกึษา
ตามหลกัสตูร 

๘๔๗-๘๔๙ 

๖. การพน้สภาพการเป็นนกัเรยีน
หรอืนกัศกึษา 

๑ ๕. กรณีเกีย่วกบัการพน้สภาพการเป็น
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

๑๓๘๑-๑๓๘๘ 

๓ ๕. กรณีเกีย่วกบัการพน้สภาพการเป็น
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

๘๔๓-๘๔๖ 

๗. การด าเนินกจิการการศกึษา ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการเพกิถอน
ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีน 

๑๓๗๓-๑๓๗๕ 

๓ ๙. กรณีเกีย่วกบัการขอโอนกจิการ
โรงเรยีน 

๘๕๐-๘๕๑ 

๑๐. กรณีเกีย่วกบัการจดัพมิพ ์
ต าราเรยีน 

๘๕๒-๘๕๔ 

๑๑. กรณีเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
อาจารยผ์ูส้อน 

๘๕๔-๘๕๗ 

บทท่ี ๒๗ คดีปกครองเก่ียวกบัข้อมูลขา่วสารของราชการ (บทที ่๒๘ เดมิ) 
๑. การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 
 ๑.๑ ขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
  

 
๑ 

 
๒.๑ การขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

สทิธกิารเช่าทีร่าชพสัด ุ

 
๑๓๙๒-๑๓๙๔ 

๒.๒ กรณีเกีย่วกบัการขอใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัการไต่สวน 
และการสรุปส านวน 

๑๓๙๔-๑๓๙๖ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๑๕   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓ ๒.๒ กรณีเกีย่วกบัการขอใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัการไต่สวน 
และการสรุปส านวน 

๘๕๙-๘๖๒ 

๒.๓ การขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
หนงัสอืรอ้งเรยีน 

๘๖๓-๘๖๕ 

 ๑.๒ ขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคล  - - - 

๒. การขอเปลีย่นแปลง  
 หรอืลบขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคล 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการขอแกไ้ขขอ้มลู
ขา่วสารสว่นบุคคล 

๑๓๘๙-๑๓๙๒ 

บทท่ี ๒๘ คดีปกครองเก่ียวกบัภาษีอากรและค่าธรรมเนียม (บทที ่๓๐ เดมิ) 
๑. ภาษอีากร 
 ๑.๑ ภาษเีงนิได ้
  
 

 
๑ 

 
๔. กรณีเกีย่วกบัการประกาศยกเวน้

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่
ลกูจา้งทีไ่ดร้บัเงนิหรอืผลประโยชน์
ใดๆ จากกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน 

 ส ารองเลีย้งชพี 

 
๑๔๐๗-๑๔๐๘ 

๓ ๖. กรณีเกีย่วกบัการออกค าสัง่อายดั
ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวล
รษัฎากร 

๘๖๙-๘๗๒ 

 ๑.๒ ภาษมีลูค่าเพิม่  
  
 

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการจดทะเบยีน 
 เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
 ภาษมีลูค่าเพิม่ของการทางพเิศษ
 แห่งประเทศไทย 

๑๔๐๒-๑๔๐๔ 

 ๑.๓ ภาษบี ารุงทอ้งที ่ 
 

๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัการรบัการประเมนิ
 ภาษตีามแบบแสดงรายการทีด่นิ
 เพื่อช าระภาษบี ารุงทอ้งทีซ่ ้าซอ้น 

๑๔๐๔-๑๔๐๖ 

๒. ค่าธรรมเนียม  
 
 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัค่าธรรมเนียม 
 การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
 ในทีด่นิ 

๑๔๐๑-๑๔๐๒ 
 
 

๕. กรณีเกีย่วกบัการขอคนืเงนิ 
 ค่าค าขอ ค่าจดทะเบยีน และภาษ ี
 เงนิไดบุ้คคลธรรมดา จากการ 
 ยกเลกิการจดทะเบยีนสทิธ ิ
 และนิตกิรรมโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

๑๔๐๘-๑๔๑๑ 



 

 

๑๒๑๖   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒ ๕. กรณีเกีย่วกบัการขอคนืเงนิ 

 ค่าค าขอ ค่าจดทะเบยีน และภาษ ี
 เงนิไดบุ้คคลธรรมดา จากการ 
 ยกเลกิการจดทะเบยีนสทิธ ิ
 และนิตกิรรมโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

๙๑๓-๙๑๕ 

บทท่ี ๒๙ คดีปกครองเก่ียวกบัแรงงานและสวสัดิการสงัคม (บทที ่๓๑ เดมิ) 
๑. การจดัหางานและคุม้ครอง
 คนหางาน  
 

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัสญัญาค ้าประกนั 
 การปฏบิตัติามสญัญาของ 
 ผูร้บัอนุญาตจดัหางาน 

๑๔๑๖-๑๔๑๙ 
 

 
๓. กรณีเกีย่วกบัการหกัหลกัประกนั
 การท างานของผูร้บัอนุญาต 
 จดัหางาน 

๑๔๑๙-๑๔๒๐ 

๒ ๓. กรณีเกีย่วกบัการหกัหลกัประกนั
 การท างานของผูร้บัอนุญาต 
 จดัหางาน 

๙๑๗-๙๑๙ 
 

๔. การละเลยไม่ตดิตามดแูลสทิธ ิ
 และประโยชน์ของคนงานไทย 
 ในต่างประเทศ 

๙๒๐-๙๒๓ 

๒. การท างานของคนต่างดา้ว 
 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการขออนุญาตท างาน
 ของคนต่างดา้ว 

๑๔๑๓-๑๔๑๖ 

บทท่ี ๓๐ คดีปกครองเก่ียวกบัการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน (บทที ่๓๒ เดมิ) 
๑. ราชการสว่นกลาง ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัราชการสว่นกลาง ๑๔๒๑ 
๒. ราชการสว่นภูมภิาค 
   ๒.๑ จงัหวดั 

 
- 

 
- 

 
- 

   ๒.๒ อ าเภอ ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัราชการสว่นภมูภิาค ๑๔๒๑-๑๔๒๘ 
๓ ๒.๒.๓ กรณีพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 

  เป็นผูเ้สยีชื่อในทางทุจรติ 
๘๗๖-๘๗๘ 

๓. ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
   ๓.๑ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

 
๑ 

 
๓.๑ การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

 
๑๔๒๘-๑๔๓๑ 

   ๓.๒ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ๑ ๓.๒.๑ กรณีเกีย่วกบัคุณสมบตัเิรื่อง 
  ภูมลิ าเนาของสมาชกิสภา 
  ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

๑๔๓๒-๑๔๓๖ 

๓.๓ การพน้จากต าแหน่งสมาชกิสภา 
  ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

๑๔๔๓-๑๔๕๕ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๑๗   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓.๔.๑ กรณีการแจง้ญตัตกิารประชุม

 สภาองคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัการ 
 ถอดถอนสมาชกิภาพ

 ของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

๑๔๕๕-๑๔๕๘ 

๒ ๓.๓.๕ การพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 
  ทีป่ระชมุสภาองคก์รปกครอง 
  สว่นทอ้งถิน่ลงมตไิมใ่ห ้
  ความเหน็ชอบร่างขอ้บญัญตั ิ
  งบประมาณรายจ่าย 

๙๓๕-๙๓๙ 

๓ ๓.๓.๑ กรณีผูก้ ากบัดแูลใชอ้ านาจ 
 ออกค าสัง่ใหส้มาชกิสภา

 ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 พน้จากต าแหน่ง 

๘๗๙-๘๘๑ 

๓.๓.๒ กรณีการพน้จากต าแหน่ง 
  ดว้ยเหตุเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  ในสญัญาหรอืกจิการทีท่ ากบั 
  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๘๘๒-๘๘๔ 
๘๘๖-๘๘๘ 

๓.๓.๓ กรณีการพน้จากต าแหน่ง 
  ดว้ยเหตุเป็นผูม้พีฤตกิรรม 
  ในทางทจุรติหรอืเสือ่มเสยี 
  ทางศลีธรรม 

๘๘๘-๘๙๙ 

๓.๕.๒ กรณีการเปิดอภปิราย 
  ในทีป่ระชมุสภาองคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบั 
  การถอดถอนสมาชกิภาพ 
  ของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

๙๐๕-๙๐๗ 

๓.๖.๑ กรณีผูว้่าราชการจงัหวดัมคี าสัง่
  ยุบสภาองคก์ารบรหิาร 
  สว่นต าบล 

๙๐๗-๙๑๐ 

   ๓.๓ เทศบาล ๑ ๓.๒.๒ กรณีเกีย่วกบัคุณสมบตั ิ
 เรื่องการเสยีภาษ ี
 ตามกฎหมายว่าดว้ย
 ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

๑๔๓๖-๑๔๓๙ 



 

 

๑๒๑๘   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓.๒.๓ กรณีเกีย่วกบัลกัษณะตอ้งหา้ม
 ของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
 หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

๑๔๓๙-๑๔๔๒ 

๓.๓.๒ กรณีการพน้จากต าแหน่ง 
  ดว้ยเหตุเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  ในสญัญาหรอืกจิการทีก่ระท า 
  กบัองคก์รปกครอง 
  สว่นทอ้งถิน่ 

๑๔๔๖-๑๔๕๐ 

๓.๔.๒ กรณีการเปิดอภปิราย 
  ในทีป่ระชมุสภา 
  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  เกีย่วกบัการถอดถอน 
  สมาชกิภาพของสมาชกิ 
  สภาทอ้งถิน่ 

๑๔๕๙-๑๔๖๐ 

๒ ๓.๑ การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ๙๒๖-๙๒๙ 
๓.๓.๒ กรณีการพน้จากต าแหน่ง 
 ดว้ยเหตุเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 ในสญัญาหรอืกจิการ 
 ทีก่ระท ากบัองคก์รปกครอง
 สว่นทอ้งถิน่ 

๙๓๐-๙๓๔ 

๓.๓.๖ การพน้จากต าแหน่งกรณี 
 ถูกศาลมคี าพพิากษาใหเ้ป็น
 บุคคลลม้ละลายซึง่ศาล 
 ยงัไม่สัง่ใหพ้น้จากคด ี

๙๓๙-๙๔๑ 

๓.๔ การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่
 แทนต าแหน่งทีว่่าง 

๙๔๑-๙๔๔ 

๓ ๓.๓.๒ กรณีการพน้จากต าแหน่ง 
 ดว้ยเหตุเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 ในสญัญาหรอืกจิการ 
 ทีก่ระท ากบัองคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถิน่ 
 
 
 

๘๘๔-๘๘๖ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๑๙   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓.๓.๕ การพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ 
  ทีป่ระชมุสภาองคก์รปกครอง 
  สว่นทอ้งถิน่ลงมตไิมใ่ห ้
  ความเหน็ชอบร่างขอ้บญัญตั ิ
  งบประมาณรายจ่าย 

๙๐๐-๙๐๔ 

   ๓.๔ กรุงเทพมหานคร ๓ ๓.๗ การบรหิารราชการภายใน
 กรุงเทพมหานคร 

๙๑๐-๙๑๕ 

   ๓.๕ เมอืงพทัยา - - - 
บทท่ี ๓๑ คดีปกครองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลภาครฐั (บทที ่๓๓ เดมิ) 
๑. การสรรหาและคดัเลอืก ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการสรรหา 

 และคดัเลอืก 
๑๔๖๑-๑๔๗๒ 

๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัการสรรหา 

 และคดัเลอืก 
๙๔๕-๙๔๙ 

๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัการสรรหา 

 และคดัเลอืก 
๙๑๗-๙๒๓ 

๒. การบรรจุและแต่งตัง้ ๑ ๕. กรณีเกีย่วกบัการพจิารณาอทุธรณ์
 หรอืรอ้งทุกข ์

๑๔๘๔-๑๔๘๗ 

๒ ๗. กรณีเกีย่วกบัการบรรจแุละแต่งตัง้ ๙๕๗-๙๖๐ 

๓. การยา้ย การโอน  
 และการสัง่ใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที ่

๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัการยา้ย และการสัง่ 
 ใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที ่

๑๔๗๒-๑๔๗๕ 

๒ ๒. กรณีเกีย่วกบัการยา้ย และการสัง่ 
 ใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที ่

๙๔๙-๙๕๔ 

๓ ๒. กรณีเกีย่วกบัการยา้ย และการสัง่ 
 ใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที ่

๙๒๓-๙๓๗ 

๔. การบรรจุและแต่งตัง้ 
 กลบัเขา้รบัราชการ 

๑ ๔. กรณีเกีย่วกบัการบรรจแุละแต่งตัง้
 กลบัเขา้รบัราชการ 

๑๔๘๐-๑๔๘๔ 

๓ ๔. กรณีเกีย่วกบัการบรรจแุละแต่งตัง้
 กลบัเขา้รบัราชการ 

๙๕๙-๙๖๐ 

๕. การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๑ ๓. กรณีเกีย่วกบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๑๔๗๕-๑๔๘๐ 
๒ ๓. กรณีเกีย่วกบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ๙๕๔-๙๕๖ 
๓ ๓. กรณีเกีย่วกบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

 
 
 

๙๓๗-๙๕๙ 



 

 

๑๒๒๐   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๖. การเลื่อนระดบัของขา้ราชการ ๑ ๓.๓ การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อน

 ระดบัของขา้ราชการ 
๑๔๗๘-๑๔๘๐ 

๒ ๘. การเลื่อนระดบัของขา้ราชการ ๙๖๐-๙๖๖ 
๓ ๘. การเลื่อนระดบัของขา้ราชการ ๙๖๐-๙๗๒ 

๗. การบรหิารงานบุคคลอื่นๆ ๑ ๖. กรณีเกีย่วกบัการลงเวลา 
 ปฏบิตัริาชการ 

๑๔๘๗-๑๔๘๙ 

บทท่ี ๓๒ คดีปกครองเก่ียวกบัวินัยข้าราชการ (บทที ่๓๔ เดมิ) 
๑. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
 สอบสวน 

๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัการแต่งตัง้
 คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั 

๑๔๙๑-๑๔๙๘ 

๒. กรณีเกีย่วกบัการด าเนินการ
 สอบสวนทางวนิยัของ
 คณะกรรมการสอบสวน 

๑๔๙๘-๑๕๐๓ 

๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัการแต่งตัง้
 คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั 

๙๖๗-๙๗๕ 

๒. กรณีเกีย่วกบัการด าเนินการ
 สอบสวนทางวนิยัของ
 คณะกรรมการสอบสวน 

๙๗๕-๙๘๒ 

๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัการแต่งตัง้
 คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั 

๙๗๓-๙๗๘ 

๒. กรณีเกีย่วกบัการด าเนินการ
 สอบสวนทางวนิยัของ
 คณะกรรมการสอบสวน 

๙๗๘-๑๐๐๖ 

๒. ค าสัง่ลงโทษทางวนิยั 
   ๒.๑ กรณีความผดิวนิยั 
  อย่างไม่รา้ยแรง 
      ๒.๑.๑ ค าสัง่ลงโทษ 
   ภาคทณัฑ ์

 
 
 
๓ 

 
 
 
๒.๑ การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป
 พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุน 
 ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหา 
 ไดม้โีอกาสโตแ้ยง้และแสดง 
 พยานหลกัฐาน 

 
 
 

๙๙๒-๙๙๕ 

      ๒.๑.๒ ค าสัง่ลงโทษ 
   ตดัเงนิเดอืน 

๑ ๒.๑ การแจง้ขอ้กล่าวหาและการ 
 ใหโ้อกาสแกข้อ้กล่าวหา 
 
 

๑๔๙๘-๑๔๙๙ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๒๑   

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒ ๓.๙ การสัง่ลงโทษทางวนิยักรณี

 ขา้ราชการไม่ปฏบิตัหิน้าที่
 ราชการดว้ยความอตุสาหะ  
 เอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชน์
 ของทางราชการ และประมาท
 เลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ 

๑๐๒๒-๑๐๒๔ 

๓ ๒.๑ การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป
 พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุน 
 ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหา 
 ไดม้โีอกาสโตแ้ยง้และแสดง 
 พยานหลกัฐาน 

๙๘๕-๙๘๙ 
๙๙๕-๙๙๘ 

๓.๙ การสัง่ลงโทษทางวนิยักรณี
 ขา้ราชการไม่ปฏบิตัหิน้าที่
 ราชการดว้ยความอตุสาหะ  
 เอาใจใสร่ะวงัรกัษาผลประโยชน์
 ของทางราชการ และประมาท
 เลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ 

๑๐๖๓-๑๐๖๖ 

      ๒.๑.๓ ค าสัง่ลงโทษ 
   ลดขัน้เงนิเดอืน 

๓ ๒.๑ การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป
 พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุน 
 ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหา 
 ไดม้โีอกาสโตแ้ยง้และแสดง 
 พยานหลกัฐาน 

๙๘๓-๙๘๕ 

   ๒.๒ กรณีความผดิวนิยั 
  อย่างรา้ยแรง 
      ๒.๒.๑ ค าสัง่ลงโทษ 
   ปลดออก 

 
 
๑ 

 
 
๓.๑ การพจิารณาในขอ้หากระท าการ
 อนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่
 อย่างรา้ยแรง 

 
 

๑๕๐๓-๑๕๐๔ 
 

๓.๓ การพจิารณาความผดิตามที ่
 คณะกรรมการป้องกนัและ
 ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
 (คณะกรรมการ ปปช.) ชีม้ลู 
 
 
 

๑๕๐๘-๑๕๐๙ 



 

 

๑๒๒๒   แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 

 

 

ศาลปกครองแห่งความเช่ือมัน่ 

เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓.๕ การลงโทษทางวนิยั 
 แก่ผูบ้งัคบับญัชากรณีไม่ควบคมุ
 การปฏบิตังิานของ 
 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

๑๕๑๑-๑๕๑๓ 

๓.๗ การเพกิถอนค าสัง่ลงโทษ 
 ทางวนิยัทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

๑๕๑๕-๑๕๑๗ 

๔.๑ การก าหนดความผดิในการ
 ลงโทษ กรณีคณะกรรมการ
 สอบสวนไดด้ าเนินการ 
 โดยชอบแลว้ 

๑๕๑๗-๑๕๒๑ 

๒ ๓.๔ การสัง่ลงโทษทางวนิยักรณี 
 ขา้ราชการตอ้งหาคดอีาญา 

๑๐๐๖-๑๐๐๘ 

๓.๖ การพจิารณาสัง่การของ 
 ผูม้อี านาจ ภายหลงัการสอบสวน
 ของคณะกรรมการสอบสวน 
 ทางวนิยัแลว้เสรจ็ 

๑๐๑๐-๑๐๑๕ 

๓ ๒.๑ การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป
 พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุน 
 ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหา 
 ไดม้โีอกาสโตแ้ยง้และแสดง 
 พยานหลกัฐาน 

๙๗๘-๙๘๓ 
๙๙๘-๑๐๐๓ 

๓.๑.๒ กรณีขา้ราชการต ารวจ 
  มพีฤตกิารณ์ช่วยเหลอืจ าเลย 
  ใหพ้น้ความผดิ 

๑๐๑๔-๑๐๑๖ 

๓.๒ การพจิารณาในขอ้หากระท าการ 
 ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

๑๐๓๐-๑๐๓๔ 

      ๒.๒.๒ ค าสัง่ลงโทษไล่ออก ๑ ๓.๒ การพจิารณาในขอ้หากระท าการ
 ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

๑๕๐๔-๑๕๐๗ 
 

๓.๔ การสัง่ลงโทษทางวนิยักรณี
 ขา้ราชการตอ้งหาคดอีาญา 

๑๕๐๙-๑๕๑๑ 

๔.๒ กฎหมายเฉพาะมไิดก้ าหนด 
  ระยะเวลาในการพจิารณา 
  อุทธรณ์ 
 

๑๕๒๑-๑๕๒๒ 



 

 

                                                                                                         แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง   ๑๒๒๓   
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เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๒ ๒.๓ การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป 

  พยานหลกัฐานทีส่นบัสนุน 
  ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหา 
  ไดม้โีอกาสโตแ้ยง้และแสดง 
  พยานหลกัฐาน 

๙๗๕-๙๘๒ 

๓.๑ การพจิารณาในขอ้หากระท าการ
 อนัไดช้ื่อว่าเป็นการประพฤตชิัว่
 อย่างรา้ยแรง 

๙๘๓-๙๙๗ 
 

๓.๒ การพจิารณาในขอ้หากระท าการ
 ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

๙๙๗-๑๐๐๕ 

๓.๔ การสัง่ลงโทษทางวนิยักรณี 
 ขา้ราชการตอ้งหาคดอีาญา 

๑๐๐๘-๑๐๑๐ 

๓.๘ การสัง่ลงโทษทางวนิยัฐานละทิง้
 หน้าทีร่าชการ 

๑๐๑๕-๑๐๒๒ 

๓ ๓.๑.๑ กรณีขา้ราชการมคีวามสมัพนัธ์
 ฉนัชูส้าวกบัภรรยาของ 
 บุคคลอื่น 

๑๐๐๗-๑๐๑๑ 
 

๓.๑.๒ กรณีขา้ราชการต ารวจ 
 มพีฤตกิารณ์ช่วยเหลอืจ าเลย
 ใหพ้น้ความผดิ 

๑๐๑๑-๑๐๑๔ 
๑๐๑๖-๑๐๑๙ 

๓.๑.๓ กรณีขา้ราชการต ารวจ 
 มพีฤตกิารณ์เกีย่วขอ้งกบั 
 ยาเสพตดิ 

๑๐๑๙-๑๐๒๗ 

๓.๒ การพจิารณาในขอ้หากระท าการ
 ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

๑๐๒๗-๑๐๓๐ 
๑๐๓๔-๑๐๔๓ 

๓.๓ การพจิารณาความผดิตามที ่
 คณะกรรมการป้องกนัและ
 ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
 (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ชีม้ลู 

๑๐๔๓-๑๐๔๗ 

๓.๔ การสัง่ลงโทษทางวนิยักรณี 
 ขา้ราชการตอ้งหาคดอีาญา 
 
 
 

๑๐๔๗-๑๐๕๔ 
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เรือ่ง เล่มท่ี เรือ่ง (เดิม) หน้า 
๓.๖ การพจิารณาสัง่การของ 
 ผูม้อี านาจ ภายหลงัการสอบสวน
 ของคณะกรรมการสอบสวน 
 ทางวนิยัแลว้เสรจ็ 

๑๐๕๕-๑๐๕๙ 

๔. กรณีเกีย่วกบัการอุทธรณ์ 
 และการพจิารณาอุทธรณ์ 
 ค าสัง่ลงโทษทางวนิยั 

๑๐๖๖-๑๐๗๐ 

๓. ค าสัง่พกัราชการหรอืใหอ้อก 
 จากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟงัผล
 การสอบสวน 

๑ ๓.๖ การพจิารณาสัง่การของ 
 ผูม้อี านาจภายหลงัการสอบสวน 
 ของคณะกรรมการสอบสวน 
 ทางวนิยัแลว้เสรจ็ 

๑๕๑๓-๑๕๑๕ 

๓ ๑.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการ
 สอบสวนทางวนิยัโดยน า
 กฎหมายอื่นมาบงัคบัใช ้
 โดยอนุโลม 

๙๗๓-๙๗๘ 

๔. ค าสัง่ใหอ้อกจากราชการ  
 เพราะมมีลทนิหรอืมวัหมอง
 ในกรณีทีถู่กสอบสวน 

- - - 

บทท่ี ๓๓ คดีปกครองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
 (บทที ่๓๕ เดมิ) 
๑. ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ๑ ๑. กรณีเกีย่วกบัค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ๑๕๒๓-๑๕๕๑ 

๒ ๑. กรณีเกีย่วกบัค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ๑๐๒๗-๑๐๔๒ 
๓ ๑. กรณีเกีย่วกบัค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ๑๐๗๑-๑๐๘๘ 

๒. ค่ารกัษาพยาบาล ๑ ๒. กรณีเกีย่วกบัค่ารกัษาพยาบาล ๑๕๕๑-๑๕๕๔ 
๓. บ าเหน็จบ านาญ ๒ ๓. กรณีเกีย่วกบับ าเหนจ็บ านาญ ๑๐๔๒-๑๐๔๘ 

๓ ๓. กรณีเกีย่วกบับ าเหนจ็บ านาญ ๑๐๘๘-๑๑๐๐ 
๔. การเบกิจ่ายเงนิเบีย้เลีย้งทหาร ๒ ๔. กรณีเกีย่วกบัการเบกิจ่ายเงนิ 

 เบีย้เลีย้งทหาร 
๑๐๔๘-๑๐๕๐ 

๕. สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารอื่นๆ - - - 
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คณะผูจ้ดัท า 
 

ประธานคณะผูจ้ดัท า 
ดร.หสัวุฒ ิ  วฑิติวริยิกุล  ประธานศาลปกครองสงูสุด 
 
คณะผูจ้ดัท า 
นายเกษม  คมสตัยธ์รรม  รองประธานศาลปกครองสงูสุด 
นายไพบลูย ์  เสยีงกอ้ง  ตุลาการหวัหน้าคณะศาลปกครองสงูสุด 
นายวษิณุ  วรญัญ ู   ตุลาการหวัหน้าคณะศาลปกครองสงูสุด 
นายวรวทิย ์  กงัศศเิทยีม  ตุลาการศาลปกครองสงูสุด 
นายประสทิธิศ์กัดิ ์ มลีาภ   ตุลาการศาลปกครองสงูสุด 
นายสุชาต ิ  มงคลเลศิลพ  ตุลาการศาลปกครองสงูสุด 
นายไชยเดช ตนัตเิวสส ตุลาการหวัหน้าคณะศาลปกครองชัน้ตน้ 
  ประจ าศาลปกครองสงูสุด 
นายไพโรจน์  มนิเดน็   ตุลาการหวัหน้าคณะศาลปกครองชัน้ตน้ 
 ประจ าศาลปกครองสงูสุด 
นางรดาวรรณ  วานิช   ตุลาการหวัหน้าคณะศาลปกครองชัน้ตน้ 
 ประจ าศาลปกครองสงูสุด 
นายประยรู  ปรดีา   ตุลาการศาลปกครองชัน้ตน้ 
 ประจ าศาลปกครองสงูสุด 
นายไกรรชั  เงยวจิติร  รองเลขาธกิารส านกังานศาลปกครอง   
นายภคัพล  โลหะกุลวชิ  ผูอ้ านวยการส านกัประธานศาลปกครองสงูสุด 
นายยงยทุธ  อนุกูล   ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัและวชิาการ 
นายวริยิะ   วฒันสุชาต ิ  ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาคดปีกครอง 
 
ผูร้วบรวมข้อมลู 
นายวริยิะ   วฒันสุชาต ิ  ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาคดปีกครอง 
นางสาวณฐัชร ี  รจุเิรข   พนกังานคดปีกครองช านาญการ  
นางสาวอุมาภรณ์ สุนทรนนัท   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวธนัวรตัน์ ธนพทิกัษ์  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาววนัวสิาข ์ เนียมมณ ี  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
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นางสาวกนัยารตัน์ รปูสมศร ี พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวกรกนก นวมงาม พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางภทัราภรณ์ ประสาธน์กติตคิุณ พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวอมรรตัน์ กนัไชย พนกังานคดปีกครองช านาญการ  
นายไชยรตัน์  แขวงโสภา  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวพจนีย ์  แดนประเทอืง  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาววรวรรณ ชลนิทรวฒัน์  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวนุชนารถ หนูสอน   พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวสรินิาถ  วสิุทธวิชัรกุล  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นายพนัวชิณ์ โรจนตนัต ิ พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาวกนกวรรณ อทิธวิภิาต  พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาววศนิี  ใจแจม่   พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางกิง่กาญจน์  แพมงคล  พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายประพนัธ ์  เอีย่มส าอางค ์  พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
สบิเอก สนัต ิ กองภมูนิ พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายบุญตดิ สุรพตัร พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายวจิติร มมีาก พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาววลิาสนิ ี สนัทดั พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายพรเทพ  สุขทรพัย ์ พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายพชัรพล  เตยีวฒันานนท ์  พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาวปิยะพกัตร ์ พรหมประภศัร ์  พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายชชัวาล ขวญัแยม้ พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาววชริาภรณ์ ทองอรา่ม พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นายชวศิ เหล่าปิยสกุล พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาวนุศณา แกว้มา พนกังานคดปีกครองปฏบิตักิาร 
นางสาวปณัณธร เพญ็ศริพินัธ ์ เจา้หน้าทีศ่าลปกครอง  
นายสทิธพิงศ ์  เอือ้ตระกูลพาณชิ เจา้หน้าทีศ่าลปกครอง  
นางสาววธิ ู  ตณัฑเสน  เจา้หน้าทีศ่าลปกครอง  
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ฝ่ายเลขานุการ 
นายวริยิะ   วฒันสุชาต ิ  ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาคดปีกครอง 
นางสาวธนัวรตัน์ ธนพทิกัษ์  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นายไชยรตัน์  แขวงโสภา  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
นางสาวสรินิาถ  วสิุทธวิชัรกุล  พนกังานคดปีกครองช านาญการ 
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